
Húsdaráló

Viva Collection

 
450W névleges,1700W fékez.
teljesítmény

2,7 kg/perc

fekete

2 darálóelem, 2 tartozék

 

HR2726/90

Nagy teljesítményű darálás, pár másodperces

tisztítás
Akár 2,7 kg/perces darálási teljesítményt nyújtó kiváló

motorkialakítás

Ez a nagy teljesítményű Philips húsdaráló egy masszív motor, fém adagolócső,

erőteljes kés és higiénikus rozsdamentes acél darálótárcsák egyedülálló

kombinációja. Az innovatív tisztítóeszközzel a darálást követő tisztítás egyszerűen

elvégezhető.

Erőteljes precizitás

Darálóképessége akár 2,7 kg hús 1 perc alatt

Egyszerűen könnyed

Kolbásztöltő rátét 12 mm (vékony) és 22 mm (vastag)

Kebbe készítő mellékelve

Praktikus kialakítású tartozéktároló mellékelve

Innovatív 2 oldalú tisztítóeszköz

Önszabályozó kés és csavarkészlet

Tartós és megbízható

Porvédővel ellátott hústálca

Higiénikus rozsdamentes acél darálótárcsák (5 és 8 mm-es)



Húsdaráló HR2726/90

Fénypontok

Akár 2,7 kg/perc

Darálóképessége akár 2,7 kg hús 1 perc alatt

Kolbásztöltő rátétek

A 2 különböző méretű kolbásztöltő rátéttel több

fajta kolbászt készíthet. A 12 mm-es rátéttel

vékonyabb, a 22 mm-essel pedig vastagabb

formát érhet el.

Kebbe készítő

Kebbe készítő mellékelve

Higiénikus acél darálótárcsák

Higiénikus rozsdamentes acél darálótárcsák (5

és 8 mm-es)

Porvédővel ellátott hústálca

Porvédővel ellátott hústálca

Mellékelt tartozéktároló

A tartozéktároló a Philips húsdaráló összes

tartozékát kényelmesen a felhasználó keze

ügyében tartja.

Önszabályozó kés és csavar

A kés csak helyesen szerelhető fel az

etetőcsőre

Innovatív tisztítóeszköz

Az innovatív 2 oldalú tisztítóeszköz 50%-kal

csökkenti a takarításra fordított időt. Darálást

követően egyszerűen pattintsa rá a

darálórácsot a tisztítóeszközre, és öblítse le

folyó víz alatt. Végre elfelejtheti az eltömődött

lyukak tisztításával járó kellemetlenségeket.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.



Húsdaráló HR2726/90

Műszaki adatok

Mellékelt tartozékok

Rozsdamentes acélrács: 5 mm (közepes); 8

mm (durva)

Kés

Kebbe készítő

Kolbásztöltő rátét: 12 mm átmérőjű; 22 mm

átmérőjű

Tartozékok tárolótálcája

Hústálca: műanyag

Hústálca porvédő

Tisztítóeszköz

Design

Szín: fekete

Műszaki adatok

Frekvencia: 50 Hz

Sebességfokozatok: 1 + hátramenet

Fékezett teljesítmény: 1700 W

Névleges teljesítmény: 450 W

Feszültség: 220–240 V
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