Příslušenství
kuchyňského robota
s kráječem kostek

HR1999/90

Příslušenství ručního mixéru pro optimální výsledky
Pro snadné mletí, krájení a dokonale nakrájené kostičky
Příslušenství kuchyňského robota poskytuje ručnímu mixéru Philips SpeedTouch další funkce. Vytvořte dokonalé
kostičky pomocí kráječe kostiček a snadno krájejte a strouhejte zeleninu pomocí speciálních disků. Poradí si i se
syrovou zeleninou!
Vysoce výkonné příslušenství ručního mixéru SpeedTouch
Speciálně navržený extrémně ostrý nůž pro krájení na kostky.
Univerzální a multifunkční
Středně velká mřížka pro krájení kostek
Velká 2l nádoba pro zpracování velkého množství
Oboustranný disk pro krájení a strouhání
Vhodný pro různé modely ručních mixérů Philips
Vhodný pro tyto modely Philips: HR164x, HR167x a HR169x
Nasazení na ruční mixér Avance SpeedTouch jediným pohybem
Snadné čištění
Čisticí nástroj pro snadné čištění mřížky na krájení kostek
Příslušenství lze mýt v myčce
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Přednosti
Extrémně ostrý nůž pro krájení na kostky

Velká 2l nádoba

Čisticí nástroj

Čepel extrémně ostrého nože pro krájení na
kostky má 4 speciﬁcké oblasti pro dokonalé
krájení kostek. Je vyrobená z nerezové oceli
a speciálně navržená pro tento úkon. Dokáže
krájet i syrovou zeleninu.

Velká 2l nádoba pro zpracování velkého
množství

Čisticí nástroj pro snadné čištění mřížky na
krájení kostek.

Disk pro krájení a strouhání

Příslušenství lze mýt v myčce

S oboustranným krájecím a strouhacím diskem
zpracujete zeleninu rychleji. Disk stačí jen
otočit a hned můžete krájet nebo strouhat
veškerou zeleninu.

Příslušenství lze mýt v myčce

Středně velká mřížka pro krájení kostek

Vyměnitelná středně velká mřížka pro krájení
kostek je vyrobena z nerezové oceli. Je velmi
ostrá pro dosažení nejlepších výsledků/
Ostatní velikosti mřížek jsou dostupné
samostatně – příslušenství Philips HR7968.

Vhodný pro HR164x, HR167x a HR169x

Vhodný pro následující modely ručních mixérů
Philips Avance a Progresso SpeedTouch:
HR164x, HR167x and HR169x.

Snadné sestavení
Jediným pohybem ho lze nasadit na ruční
mixéry Philips Avance SpeedTouch HR164x
a HR167x.
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Speciﬁkace
Příslušenství
Včetně: Čisticí nástroj, Nástroj pro hrubé
krájení, Kráječ kostek, Nástroj na strouhání

Design a provedení
Materiál nože: Nerezová ocel
Materiál nádoby: Nerezová ocel
Materiál příslušenství: Nerezová ocel
Technické údaje
Kuchyňský robot s velkou kapacitou: 2 L
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Podpora udržitelného rozvoje
Balení: >90 % recyklovaných materiálů
Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

