
Mlynček na mäso

 

CEE

 

HR2725

Výkonný a všestranný
Blokový motor s výkonom 1300 W, 7 kusov príslušenstva

Ľahko pomelie 1,5 kg mäsa za minútu, vyrobí klobásy v 2 veľkostiach a pripraví čerstvé cestoviny a koláčiky v

rôznych tvaroch.

Blokový motor s výkonom 1300 W

Vrátane mlynčeka na mäso

7 dodatočných príslušenstiev

Hrubý (8 mm) a jemný (4 mm) disk na mletie

Malá (12 mm) a veľká (22 mm) násada na klobásy

Disk na tagliatelle a špagety

Vrátane krájača koláčov



Mlynček na mäso HR2725/00

Hlavné prvky Technické údaje

Vrátane mlynčeka na mäso

Výkonný motor pre spracovanie 1,5 kg mäsa za

minútu.

2 kovové disky na mletie

2 vysokokvalitné disky, ktoré vám umožnia

mlieť mäso, ryby a hydinu.

 

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 1 m

Sklená poistka zabraňujúca zhoreniu motora

zariadenia: áno

univerzálny motor, potlačenie rušenia

rádia/TV: áno

Typ kábla: kábel s dvojitou izoláciou a liatou

koncovkou

Vstupné napätie: 230 V, 50 Hz

Príslušenstvo

Kovový disk na jemné mletie: 4 mm

Kovový disk na hrubé mletie: 8 mm

Malá násada na klobásy: 12 mm

Veľká násada na klobásy: 22 mm

Disk na tagliatelle: áno

Disk na špagety: áno

Pomôcka na čistenie disku na cestoviny: áno

Nádoba mixéra (1,5 l): áno

Príkon

Nominálny príkon: 250 W

Maximálny príkon (blokovaný motor): 1300 W

Dizajn

Farba(y): Jasne biele s oranžovým a žltým

nádychom

Miesto pre umiestnenie 11 cm vysokej misky

pre zachytávanie mäsa: áno

Sklopná rukoväť pre ľahké dvíhanie: áno

Integrovaný priestor na uloženie kábla: áno

Dizajn a povrchová úprava

Podnos, nástavce na plnenie klobás, telo a

krájač na koláčiky z ABS: áno

Trubica na spracovanie mäsa a závitovka

mlynčeka z hliníkovej zliatiny: áno

Rezací nôž zo zliatinovej odlievanej ocele

L40H: áno

Disky na mletie zo spekanej ocele 2F 0000:

áno

POM disky na cestoviny a čistič na cestoviny:

áno

Krajina pôvodu

Poľsko: áno
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