
 

 

Philips Viva Collection
Mėsmalė

2,3 kg/min.
1800 W blokuojanti galia
Juoda

HR2721/00
Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną

Galingas variklis: sumalama iki 2,3 kg/min
Labai našia „Philips“ mėsmale galima malti didelius mėsos kiekius, nes joje įmontuotas 
galingas variklis ir metalinė sankaba. Geriausią higienišką valymą užtikrina pažangus 
„InsertClean“ tiektuvas ir valymo įrankis.

Powerful precision
• Patvari metalinė mova išlaikys sunkų malimą
• 2 higieniški nerūdijančiojo plieno malimo diskai (5 mm ir 8 mm)
• Sumalama iki 2,3 kg per 1 minutę
• 1 800 W bendroji, 500 W nominalioji variklio galia

Easiest set up, assembly and use
• Pridedami raikymo ir pjaustymo būgnai
• Pridedamas mėsos maltinių aparatas
• Dešrelių kimštuvas 12 mm (plonas) ir 22 mm (storas)
• Savireguliaciniai peiliai ir varžtas visada surenkami teisingai

Fast & Easy cleaning
• Inovatyvus 2 pusių valymo įrankis



 Galingas variklis

500 W nominalioji, 1 800 W bendroji galia 
greitam ir lengvam malimui

2 nerūdijančiojo plieno diskai

2 higieniški nerūdijančiojo plieno malimo diskai 
( 5 ir 8 mm) pritaikomi jūsų malimo būdui ir 
patiekalams. Nuo 5 mm iki stambesnio 8 mm.

Metalinė krumpliaračio mova
Metalinė krumpliaračio mova pritaikyta 
intensyviam malimui.

Savireguliaciniai peiliai ir varžtas

Peilį ant tiekimo sraigto galima pritvirtinti tik 
teisinga kryptimi.

2 daržovių būgnai

Pjaustyti daržoves dar nebuvo lengviau nei 
naudojant pridedamus 2 daržovių būgnus. Su 
pjaustymo būgnu greitai supjaustysite daržoves 
mėgstamiems patiekalams. Raikymo būgnas 
akimirksniu daržoves supjaustys griežinėliais!

Dešrų kimšimo vamzdeliai

2 skirtingų dydžių dešrelių kimštuvu gausite 
tokį rezultatą, kokio tikėjotės. 12 mm kimštuvą 

naudokite plonesnėms dešrelėms, o 22 mm - 
storesnėms.

Mėsos maltinių aparatas

Pridedamas mėsos maltinių aparatas

Naujoviškas valymo įrankis

Inovatyvus 2 pusių valymo įrankis sutrumpina 
valymo laiką 50 %. Baigę malti, paprasčiausiai 
užspauskite malimo tinklelį ant valymo įrankio 
ir praskalaukite po tekančiu vandeniu. Daugiau 
jokio vargo valant užsikišusias tinklelio 
skylutes!

Didelis našumas

Lengvai sumalama iki 2,3 kg per 1 minutę.
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Svoris ir matmenys
• Dešrų kimšimo vamzdelio skersmuo: 12,22 mm
• Mėsmalės disko dydis: 5,8 mm

Bendrosios specifikacijos
• Tarkavimo/smulkinimo diskų skaičius: 3
• Greičio nustatymų skaičius: 1

Priedai
• Įtraukta: Valymo įrankis, Stambaus pjaustymo 
įrankis, Stambaus raikymo įrankis, Mėsos maltinių 
aparatas, Daržovių piltuvas, Dešrų kimšimo 
vamzdelis

Techniniai duomenys
• Maitinimas: 1800 W
• Maitinimo laido ilgis: 1 m
• Dažnis: 50 Hz

Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas
• Pakuotė: >90 % perdirbamos medžiagos
• Vartotojo vadovas: 100 % perdirbto popieriaus

Apdaila
• Pagrindinio korpuso medžiaga: ABS plastikas
• Priedų medžiaga: Nerūdijantis plienas
• Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas
• Malti skirtų produktų padėklas: Plastikas
•
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