
 

 

Philips Pure Essentials 
Collection
Пасатор

700 W, метална ос
Нож с двойно действие
1 л мерителна кана, уред за 
нарязване
 5 скорости + турбо

HR1371/90
Допълнителна мощност за професионален резултат
Мощен 700-ватов мотор и нож с двойно действие
Прясната и качествена храна е нещо, което се цени от главния готвач у дома. Но не е нужно 
да сте професионален кулинар, за да я приготвяте. С новия ръчен пасатор Philips можете да 
постигнете професионални резултати в собствената си кухня - бързо и лесно.

Quick and easy cleaning
• Подвижна ос от неръждаема стомана

Easy processing and storing
• 1 л мерителна кана на ръчния пасатор

Chops onion, herbs, hard cheese and more
• Кълцаща XL приставка за накълцване на по-големи количества

Без разплискване при пасиране
• Предпазител за ножа против разплискване

More power for professional results
• Нож с двойно действие
• Мощен 700 W мотор



 Нож с двойно действие

Ножът с двойно действие на този ръчен пасатор 
Philips реже хоризонтално и вертикално.

Няколко скорости и бутон "турбо"

Няколко скорости и бутон "турбо"

Кълцаща приставка XL

С XL аксесоара за нарязване (1000 мл) за пасатор 
Philips можете да накълцате големи количества 

месо, подправки, ядки, сирене, шоколад и лук за 
секунди.

Предпазител за ножа против 
разплискване

Без разплискване или замърсяване, когато 
пасирате.

Подвижна ос от неръждаема стомана
Подвижна ос от неръждаема стомана

1 л мерителна кана
С мерителната кана от 1 л можете да измерите 
съставките за вашите рецепти, а също и да 
пасирате бързо супи, пюрета или шейкове.

Мощен 700 W мотор

Мощен 700 W мотор
HR1371/90

Спецификации
Технически спецификации
• Волтаж: 220-240 V V
• Захранване: 700 W
• Мерителна кана: 1 л
• Цвят(ове): Черно, метал и червено
• Подвижна ос: С 2 бутона
• Уред за нарязване: XL кълцаща приставка
• Функция "Турбо"
• Настройка на скоростта: 5
• Дължина на кабела: 1,3 m
• Материал - пръчка: Метал
• Материал – нож: Неръждаема стомана
• Честота: 50/60 Hz
• Материал – буркан: SAN
•
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