
 

 

Philips Daily Collection
Máy cắt

450 W
0,7 L
Cối nhựa
2 lưỡi cắt

HR1393/00
Dễ dàng chế biến món ăn tươi ngon

Xay cắt hoàn hảo hành tươi, rau thơm, đậu phộng và nhiều thực phẩm khác

Trợ thủ đắc lực của bạn trong nhà bếp. Máy có thể cắt mọi thứ mà bạn muốn - rau, gia 

vị, đậu phộng ... chỉ trong vài giây. Nhờ kích cỡ nhỏ gọn và thao tác ấn xuống, cắt thức ăn 

chưa bao giờ dễ dàng như vậy.

Thật dễ dàng hơn bao giờ hết

• Có thể rửa bằng máy rửa chén

Kết quả cuối cùng hoàn hảo chỉ với một nút chạm

• Động cơ 450W mạnh mẽ

• Vận hành dễ dàng bằng cách ấn xuống

Độ bền đáng tin cậy

• Tô lớn 0,7L

• Lưỡi cắt thép không gỉ luôn duy trì độ sắc



 

Tô 0,7 L

Cối chứa lớn 0,7L với dung tích 0,5L có thể sử dụng 
được.

Easy Press

Vận hành dễ dàng bằng một nút ấn xuống đơn giản.

Động cơ 450W

Động cơ 450W mạnh mẽ

Lưỡi cắt thép không gỉ

Lưỡi cắt thép không gỉ luôn duy trì độ sắc

Có thể rửa bằng máy rửa chén

Tất cả phụ kiện có thể rửa với máy rửa chén giúp bạn 
dễ dàng cất giữ máy và đảm bảo máy luôn sạch sẽ
HR1393/00

Các thông số
Đặc điểm kỹ thuật
• Công suất: 450 W
• Điện áp: 220-240 V
• Tần số: 50/60 Hz
• Vệ sinh: Tất cả phụ kiện đều rửa được trong máy 

rửa chén
• Dung tích máy xay thịt: 0,7 L
• Dung tích có thể sử dụng của máy xay thịt: 0.5 L

Thiết kế
• Chất liệu vỏ máy: Nhựa ABS
• Màu: Trắng
• Vật liệu tô chứa: Nhựa
• Chất liệu dao cắt: Thép không gỉ
•
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Máy cắt
450 W 0,7 L, Cối nhựa, 2 lưỡi cắt
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