
Mlynček na mäso

Viva Collection

 
600 W menovitý, 2000 W
blokovaný

2,9 kg/min

Biela

2 disky na mletie, 5 ks
príslušenstva

 

HR2728/40

Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko

sekúnd
Špičková konštrukcia motora na pomletie až 2,9 kg surovín za

minútu

Tento výkonný mlynček na mäso Philips spája robustný motor, kovový slimákový

podávač, výkonný nôž a hygienické mlecie disky z nehrdzavejúcej ocele. Po

použití je čistenie jednoduché vďaka inovačnému nástroju na čistenie.

Výkonná precíznosť

Prídavná násypka so 4 bubnami na zeleninu

Kapacita mletia 2,9 kg za 1 minútu

Jednoducho bez námahy

Nástavce na klobásky 12 mm (tenký) a 22 mm (hrubý)

Nástavec na tvarovanie Kebbe

Príslušenstvo na prípravu pečiva

Obsahuje praktický priestor na odkladanie príslušenstva

Spoľahlivo odolný

Miska na mäso s krytom proti prachu

Kovový podnos na mäso

Disky na mletie z nehrdzavejúcej hygienickej ocele (5 mm a 8 mm).



Mlynček na mäso HR2728/40

Hlavné prvky

Až 2,9 kg/min.

Kapacita mletia 2,9 kg za 1 minútu

4 bubny na zeleninu

Strúhanie (hrubé), strúhanie (jemné), pribalené

aj valce na krájanie a vyrezávanie tvarov.

Nástavce na klobásky

Nástavce na klobásky 12 mm (tenký) a 22 mm

(hrubý)

Nástavec na tvarovanie Kebbe

Nástavec na tvarovanie Kebbe

Disky na mletie z hygienickej ocele

Disky na mletie z nehrdzavejúcej hygienickej

ocele (5 mm a 8 mm).

Miska na mäso s krytom proti prachu

Miska na mäso s krytom proti prachu

Kovový podnos na mäso

Kovový podnos na mäso

Príslušenstvo na prípravu pečiva

Príslušenstvo na prípravu pečiva

Priestor na odkladanie príslušenstva

Priestor na odkladanie príslušenstva umožňuje

mať príslušenstvo mlynčeka na mäso Philips

vždy poruke.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Pribalené príslušenstvo

Mlecí disk z nehrdzavejúcej ocele: 5 mm

(stredný); 8 mm (hrubý)

Nôž: áno

Nástavec na tvarovanie Kebbe: áno

Jaternicový nástavec: Priemer 12 mm. Priemer

22 mm

Odkladací priečinok na príslušenstvo: áno

Miska na mäso: kov

Kryt proti prachu na misku na mäso: áno

Násypka na zeleninu: určená na pribalené 4

valce

Valec na vyrezávanie tvarov: áno

Valec na strúhanie (hrubé): áno

Valec na strúhanie (jemné): áno

Valec na krájanie: áno

Príslušenstvo na koláčiky: áno

Čistiaci nástroj: áno

Dizajn

Farba: Hviezdna biela

Technické špecifikácie

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50 Hz

Rýchlosti: 1+ spätná

Blokovaný výkon: 2000 W

Nominálny príkon: 600 W
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