Philips Viva Collection
SaladMaker

200 W
6 skivor
Direkt till skål, gryta och wok
Strimlingsskiva för pommes frites
(XL)

HR1388/80

Nya hemgjorda sallader och mer
Perfekta resultat i alla former och storlekar på några sekunder
Philips SaladMaker kan skiva, riva och strimla grönsaker, ost, korv och annat direkt i
salladsskålen, kastrullen eller wokpannan. Med den extra stora strimlingsskivan kan du nu
också skära potatis till pommes frites. Sallader och mycket annat på några sekunder.
Enkelhet
• Delar som tål maskindisk
• Enkel sladdförvaring
Maximal mångsidighet
• 5 tillbehör för olika resultat i alla former och storlekar
• Extra stor strimlingsskiva helt i metall för att skära potatis till pommes frites
• Justerbart inmatningsrör, litet till extra stort
Perfekta resultat på några sekunder
• Direkt till skål, gryta och wok
• Kraftfull 200 W motor
• Skivtillbehör i rostfritt stål för perfekta skärresultat
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SaladMaker

200 W 6 skivor, Direkt till skål, gryta och wok, Strimlingsskiva för pommes frites (XL)

Funktioner
5 skivor i rostfritt stål

salladsskålen, kastrullen eller wokpannan. Den
höga pipen gör att du kan använda höga
behållare för stora mängder. Det betyder att
det blir mindre disk efter matlagningen.

Tål maskindisk

200 W motor

5 skivtillbehör för skivning, rivning och
strimling för ändlös variation. Välj bara ett
skivtillbehör och klicka fast det på skivhållaren.

Alla tillbehör till PHILIPS SaladMaker kan
enkelt rengöras i diskmaskinen.

Extra stor strimlingsskiva för pommes
frites
Philips SaladMaker har en kraftfull motor på
200 W som gör att du kan tillaga alla dina
favoritrecept.

Sladdförvaring
Du kan lätt rulla in apparatens sladd under
basenheten för enkel förvaring.
Justerbart inmatningsrör

Skivtillbehör i rostfritt stål

Med den separata extra stora strimlingsskivan
till Philips SaladMaker kan du skära potatis till
pommes frites och dessutom behandla andra
ingredienser som morötter, pumpa, kålrabbi,
zucchini, etc. Slutresultatet är perfekt för goda
frästa grönsaker.
Servera direkt

Med direktfunktionen i Philips SaladMaker kan
du skära ingredienserna direkt ned i

Skivtillbehöret i rostfritt stål i Philips
SaladMaker ger perfekt skärresultat, tacke vare
de vassa och hållbara bladen.

Med det justerbara inmatningsröret i Philips
SaladMaker (litet till extra stort) får du total
kontroll över det du vill tillreda. Det lilla
inmatningsröret är perfekt för enstaka tunna
ingredienser, till exempel en morot och det
extra stora inmatningsröret passar för större
ingredienser, t.ex. potatis, vilket minimerar
behovet av att skära upp frukten i förväg.
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Specifikationer
Tillbehör som medföljer
•
•
•
•
•
•

Grov skärskiva
Fin rivningsskiva
Fin skärskiva
Grov rivningsskiva
Strimlingsskiva
Pommes frites-skiva

• Frekvens: 50-60 Hz
• Säkerhet: Säkert låssystem

Design

• Färg: Stjärnvit, svart och röd
• Materialskiva (tillbehör): Rostfritt stål

Tekniska specifikationer
• Effekt: 200 W
• Sladdlängd: 1,5 m
• Spänning: 220-240 V

Allmänna specifikationer

• Stabiliserande fötter
• Tillbehör som kan maskindiskas

Allmänna specifikationer
• Sladdförvaring
•
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