
 

 

Philips Viva Collection
Mėsmalė

600 W vardinė, 2000 W blokuoj. 

galia

2,9 kg/min
Balta
2 maltuvai, 5 priedas

HR2728/40
Greitas malimas, švara per kelias sekundes

Puiki variklio konstrukcija – galima sumalti iki 2,9 kg/min.
Ši didelio našumo „Philips“ mėsmalė sukonstruota suderinus patvarų variklį, metalinį 
tiekimo sraigtą, galingą peilį ir higieniškus nerūdijančiojo plieno tinklelius. Baigę malti be 
vargo išvalysite naujovišku valymo įrankiu.

Nereikia jokių pastangų
• Dešrelių kimštuvas 12 mm (plonas) ir 22 mm (storas)
• Pridedamas mėsos maltinių aparatas
• Sausainių gaminimo priedas
• Pridėta praktiška priedų laikymo dėžė

Powerful precision
• Papildoma dėtuvė su 4 daržovių cilindrais
• Sumalama iki 2,9 kg per 1 minutę

Reliably durable
• Mėsos dėklas su dangčiu nuo dulkių
• Higieniški nerūdijančiojo plieno malimo diskai (5 mm ir 8 mm).
• Metalinis mėsos dėklas



 Iki 2,9 kg/min.

Sumalama iki 2,9 kg per 1 minutę

4 daržovių cilindrai

Pridedami būgnai smulkinti (stambiai), 
smulkinti (smulkiai), raikyti ir pjaustyti 
formomis.

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

Higieniški plieniniai malimo diskai

Higieniški nerūdijančiojo plieno malimo diskai 
(5 mm ir 8 mm).

Mėsos dėklas su dangčiu nuo dulkių

Mėsos dėklas su dangčiu nuo dulkių

Metalinis mėsos dėklas

Metalinis mėsos dėklas

Sausainių gaminimo priedas

Sausainių gaminimo priedas

Pridėta priedų laikymo dėžė

Priedų laikymo dėžėje visi jūsų „Philips“ 
mėsmalės priedai visada bus patogiai po ranka.
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Ypatybės
Mėsmalė
600 W vardinė, 2000 W blokuoj. galia 2,9 kg/min, Balta, 2 maltuvai, 5 priedas
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Pridėti priedai
• Nerūdijančio plieno skydas: 5 mm (vidutinis); 8 mm 

(grubus)
• Priedų saugojimo dėklas
• Sausainių priedas
• Forminio pjaustymo būgnas
• Peilis
• Mėsos dėklo dangtis nuo dulkių
• Mėsos dėklas: Metalas
• Daržovių piltuvas: tinka pridedamiems 4 būgnams
• Smulkinimo (smulkaus) būgnas
• Raikymo būgnas
• Mėsos maltinių aparatas
• Dešrų kimšimo vamzdelis: 12 mm skersmuo; 22 

mm skersmuo
• Valymo įrankis
• Smulkinimo (stambaus) būgnas

Konstrukcija
• Spalva: Tviskančiai balta

Techniniai duomenys
• Dažnis: 50 Hz
• Įtampa: 220–240 V
• Greičiai: 1+ atbulinis
• Galia užblokavus: 2000 W
• Nominali galia: 600 W
•
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