HV 7IN1
Mlýnek na maso Tefal HV1 NE109838
NE109838

Snadno namele různé druhy masa!
Váš pomocník, kterého musíte mít pro přípravu veškerého masa, salátů a příloh.
S tímto kompaktním a účinným mlýnkem na maso úspěšně namelete i tvrdé maso, nasekáte a nakrájíte zeleninu,
připravíte domácí párky, rajskou omáčku a další pokrmy.

VÝHODY PRODUKTU
Velmi účinný
Mlýnek HV1 je velice kompaktní a namele až 1,7 kg za minutu díky svému maximálnímu výkonu
1 400 W (výkon motoru při zatížení).

Snadno namele jakékoliv maso!
Díky zpětnému chodu úspěšně namele i tvrdší maso, aniž by se často ucpával.

Díky širokému příslušenství je všestranný
Mlýnek na maso Tefal HV1 má bohaté příslušenství. 3 kotouče v sadě pro strouhání velkých a
tenkých kusů a pro plátkování: snadno připravíte čerstvé zeleninové saláty a přílohy každý den.
2 nerezové mřížky pro různé druhy mletí podle vašeho jídla – střední nebo hrubé. Příslušenství
na výrobu klobás pomůže vytvarovat domácí klobásy a ušetří vám čas. Nechybí ani
příslušenství na pyré pro výrobu lahodných šťáv a rajských omáček

Snadné použití
Je velmi praktický, snadno se skladuje i přenáší

FOTKY PRODUKTU
Další obrázky produktu

Obal

VLASTNOSTI PRODUKTU
Příkon

1400 W

Rychlost mletí masa (kg/min)

1.7

Průměr mřížky

54 mm

Tloušťka mřížky

3 mm

Materiál tácu

Plast

Příslušenství na klobásy

ANO

Nástavec na strouhání

ANO

Strouhací nástroje

Nerezové bubny

Funkce struhadla

jemné a hrubé strouhání a krájení

Další obsažené příslušenství

pyré

Poloha revers - zpětný chod

ANO

Vhodné do myčky – detaily

kromě kovových částí

[tech.char.country.origin]

China

LOGISTICKÉ ÚDAJE

CMMF : 8010000109

EAN kód

[logitic.datas.product.per.parcel]

Ks / vrstvy

Vrstva / paleta

Ks / paleta

Ks / kontejner

EAN ST : 3016661151309
EAN UC : 3016661151309

3

12

3

36

C20 : 1 170
C40 : 2 400
HQ4 : 2 820

Rozměry
Hmotnost

Nezabalený produkt
270 x 255 x 300 (mm)
3.04 (KG)

Zabalený produkt
270 x 255 x 300 (MM)
4 (KG)

Standardní balík
785 x 285 x 315 (MM)
12 (KG)

Paleta
1 200 x 800 x 1 079 (MM)
165 (KG)
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