
Köttkvarn

Viva Collection

 
600 W nominell, 2 000 W max.

2,9 kg/min

Svart och silver

2 malningar, 4 tillbehör

 

HR2727/50 Hög prestanda för malning, tar bara några

sekunder att rengöra

Överlägsen motor för malning av upp till 2,9 kg/min

Den här köttkvarnen från Philips med hög kapacitet är utformad med en

kombination av en kraftig motor, matningsskruv i metall, kraftfull kniv och

hygieniska stålnät i rostfritt stål. När hackningen är klar är den enkel att rengöra

med hjälp av det innovativa rengöringsverktyget.

Enkelhet

Korvhorn 12 mm (tunn) och 22 mm (tjock)

Tillbehör för råbiff medföljer

Praktisk förvaringsenhet för tillbehör medföljer

Innovativt 2-sidigt rengöringsverktyg

Självkorrigerande kniv- och skruvmontering

Kaktillbehör (endast för WEU)

Tillförlitlig och hållbar

Köttbricka med dammskydd

Köttbricka i metall

Malningsskivor i hygieniskt rostfritt stål (5 mm och 8 mm).

Kraftfull precision

Mal upp till 2,9 kg på 1 minut



Köttkvarn HR2727/50

Funktioner

Upp till 2,9 kg/min

Mal upp till 2,9 kg på 1 minut

Korvhorn

De två olika storlekarna på korvhornet gör att

du kan skapa olika typer av korvar. Använd 12

mm-röret för tunnare korv, eller 22 mm-röret för

tjockare korv.

Tillbehör för kebbe-köttfärsbollar

Tillbehör för råbiff medföljer

Köttbricka i metall

Köttbricka i metall

Kaktillbehör

Kaktillbehör

Förvaringsenhet för tillbehör medföljer

Med förvaringsenheten för tillbehör har du alla

tillbehör till Philips köttkvarn enkelt till hands.

Malningsskivor i hygieniskt stål

Malningsskivor i hygieniskt rostfritt stål (5 mm

och 8 mm).

Innovativt rengöringsverktyg

Innovativt 2-sidigt rengöringsverktyg förkortar

rengöringstiden med 50 %. Efter malning

klickar du enkelt på rengöringsverktyget på

malningsskärmen och sköljer under rinnande

vatten. Ingen mer långtråkig rengöring av

tilltäppta hålskivor!

Självkorrigerande kniv och skruv

Kniven kan bara monteras korrekt på

matningsskruven

Köttbricka med dammskydd

Köttbricka med dammskydd

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.



Köttkvarn HR2727/50

Specifikationer

Medföljande tillbehör

Hålskiva av rostfritt stål: 5 mm (medel); 8 mm

(grov)

Kniv

Tillbehör för kebbe-köttfärsbollar

Korvhorn: 12 mm diameter, 22 mm diameter

Förvaringsbricka för tillbehör

Köttbricka: metall

Dammskydd för köttbricka

Rengöringsverktyg

Kaktillbehör: ja (endast för WEU)

Design

Färg: Svart och silver

Tekniska specifikationer

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50 Hz

Hastigheter: 1+ bakåt

Max. effekt: 2 000 W

Nominell effekt: 600 W
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