
 

 

Philips Viva Collection
Köttkvarn

2,3 kg/min
1 800 W maximal effekt
Mörkblå

HR2722/10
Hög prestanda för malning, tar bara några sekunder att rengöra
InsertClean för snabb smidig rengöring
Den här högpresterande köttkvarnen kan mala stora mängder kött tack vare den kraftfulla 
motorn och metallkopplingen. Efter malningen säkerställer den innovativa InsertClean-
tratten och rengöringsverktyget överlägsen hygienisk rengöring.

Powerful precision
• Den hållbara metallkoppling kan hantera rejäl finhackning
• Mal upp till 2,3 kg på 1 minut
• Tre malningsskivor i hygieniskt rostfritt stål (3 mm, 5 mm och 8 mm)
• 1 800 W maximal effekt, 500 W nominell motoreffekt

Easiest set up, assembly and use
• Tillbehör för råbiff medföljer
• Korvhorn 12 mm (tunn) och 22 mm (tjock)
• Självkorrigerande kniv och skruv gör att monteringen alltid blir rätt

Fast & Easy cleaning
• Innovativt 2-sidigt rengöringsverktyg
• Innovativt inmatningsmagasin för enkel rengöring



 Kraftfull motor

500 W nominell effekt, 1 800 W maximal 
effekt för snabb och enkel malning.

Tre rostfria stålskivor

De tre malningsskivorna i hygieniskt rostfritt 
stål (3, 5 och 8 mm) passar olika malning och 
olika maträtter. Från ultratunn på 3 mm till 
grövre på 8 mm.

Utrustning helt i metall
Utrustning helt i metall utformad för att klara 
rejäl finhackning.

Självkorrigerande kniv och skruv

Kniven kan bara monteras korrekt på 
matningsskruven.

Korvhorn

De två olika storlekarna på korvhornet gör att 
du kan skapa olika typer av korvar. Använd 12 
mm-röret för tunnare korv, eller 22 mm-röret 
för tjockare korv.

Tillbehör för kebbe-köttfärsbollar

Tillbehör för råbiff medföljer

Innovativt inmatningsmagasin

Det nya innovativa inmatningsmagasinet ger dig 
åtkomst till området där de flesta köttresterna 
finns kvar. Det gör att det blir enklare och går 
snabbare att rengöra kvarnen.

Innovativt rengöringsverktyg

Innovativt 2-sidigt rengöringsverktyg förkortar 
rengöringstiden med 50 %. Efter malning 
klickar du enkelt på rengöringsverktyget på 
malningsskärmen och sköljer under rinnande 
vatten. Ingen mer långtråkig rengöring av 
tilltäppta hålskivor!

Hög kapacitet

Mal enkelt upp till 2,3 kg på 1 minut
HR2722/10

Funktioner
Köttkvarn
2,3 kg/min 1 800 W maximal effekt, Mörkblå
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Vikt och mått
• Korvhornets diameter: 12,22 mm
• Storlek på skivorna: 3,5,8 mm

Allmänna specifikationer
• Antal skärskivor: 3
• Antal hastighetsinställningar: 1

Tillbehör
• Medföljer: Rengöringsverktyg, Tillbehör för kebbe-

köttfärsbollar, Korvhorn

Design
• Färg: Mörkblå

Tekniska specifikationer
• Effekt: 1 800 W

• Sladdlängd: 1 m
• Frekvens: 50 Hz

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet
• Förpackning: >90 % återvunnet material
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Efterbehandling
• Material, tillbehör: Rostfritt stål
• Material i huvudenhet: ABS-plast
• Kniv, material: Rostfritt stål
• Material, matningsbricka: Metall
•
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