
Máy xay thịt

Daily Collection

  Công suất tiêu chuẩn 450W

Công suất tối đa 1600W

1,7kg/phút

 
HR2710/10

Thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất xay cao
Động cơ cao cấp cho phép xay tới 1,7 kg/phút

Máy xay thịt Philips được thiết kế với kích cỡ  nhỏ gọn, giúp tiết kiệm không gian bếp. Đồng thời, với động cơ bền chắc và các khớp nối

bằng kim loại, chiếc máy này có thể  xay nhiều thịt cùng một lúc mà bạn không phải lo lắng bất kỳ điều gì.

Độ chính xác cao

Động cơ mạnh mẽ với công suất tiêu chuẩn 450W, tối đa 1600W

Máy có thể  chứa và xay tới 1,7kg thịt trong 1 phút

2 đĩa dao xay bằng thép không gỉ hợp vệ  sinh (5 và 8 mm)

Độ bền đáng tin cậy

Khớp nối bánh răng toàn bộ bằng kim loạ i cho hiệu suất mạnh

Dao cắt bằng thép không gỉ hợp vệ  sinh duy trì độ sắc

Bộ phận bảo vệ  động cơ

Thật dễ  dàng hơn bao giờ hết

Công cụ  làm sạch 2 mặt cả i tiến

Cho thịt vào máy dễ dàng, xay đỡ  tốn sức hơn

Dao xay và vít tả i tự điều chỉnh để  lắp khớp vừa vặn

Dễ cầm xách và mang máy đi bằng tay cầm kết hợp



Máy xay thịt HR2710/10

Những nét chính Các thông số

Động cơ mạnh mẽ

Máy vận hành ở  công suất tiêu chuẩn 450W và tối đa

1600W để  bạn xay thịt nhanh chóng, không tốn sức.

Dung tích lớn

Máy có thể  chứa và xay tới 1,7kg thịt trong 1 phút.

2 đĩa dao bằng thép không gỉ

2 đĩa dao xay bằng thép không gỉ hợp vệ  sinh (5 và 8

mm)

Khớp nối bánh răng toàn bộ bằng kim loại

Khớp nối bánh răng toàn bộ bằng kim loạ i, đượ c thiết

kế để  có thể  chịu đượ c áp lực khi phả i xay nhiều.

Dao bằng thép không gỉ hợp vệ  sinh

Dao cắt bằng thép không gỉ hợp vệ  sinh duy trì độ sắc.

Bộ phận bảo vệ  động cơ

Bảo vệ  động cơ bằng cầu chì nhiệ t (TCO) cho thời gian

sử dụng máy dài hơn.

Công cụ làm sạch cả i tiến

Công cụ  làm sạch 2 mặt cả i tiến rút ngắn thời gian vệ

sinh máy xuống còn một nửa. Sau khi xay xong, bạn chỉ

cần nhấn mở  lưới xay trên công cụ  làm sạch và rửa

dưới vòi nước. Việc rửa sạch thịt dính trên các lỗ lưới

xay giờ đây trở  nên dễ dàng hơn với bạn.

Cho thịt vào máy dễ  dàng

Cho thịt vào máy xay và máy tự đùn thịt dễ dàng, xay

đỡ  tốn sức hơn.

Các bộ phận tự  điều chỉnh

Dao xay chỉ có thể  đượ c lắp đúng vào vít tả i.

Tay cầm kết hợp

Dễ cầm xách và mang máy đi bằng tay cầm kết hợp.

 

Phụ kiện

Bao gồm: Dụng cụ  làm sạch

Thiết kế và hoàn thiện

Màu: Trắng/Xanh lam

Chất liệu lưỡ i dao cắt: Thép không gỉ

Vật liệu phụ kiện: Thép không gỉ

Vật liệu thân chính: Nhựa ABS

Thông số chung

Số cài đặt tốc độ: 1

Thông số kỹ thuật

Chiều dài dây: 1,0 m

Tần số: 50 Hz

Công suất: 1600 W

 

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.
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