
Dokonalý výkon neomezeně 

HV8 PLUS NE685838
Mlýnek na maso Tefal HV8 Plus NE685838 

NE685838  

 

 Výkonný a všestranný mlýnek na maso pro přípravu běžných pokrmů, jako jsou masové klobásy, salámy,
karbanátky, a hamburgery, ale i saláty, přílohy a domácí omáčky – díky strouhacím nástavcům, které jsou
součástí balení
  

 



VÝHODY PRODUKTU

Vysoký výkon 
Výkonný mlýnek na maso, který dokáže díky robustnímu motoru (maximální příkon motoru
2000 W) namlít rychlostí až 2,6 kg masa za minutu

Maximální využití 
11 možností v 1 šetří čas a místo v kuchyni
Součástí je 5 kvalitních nástavců pro rychlé strouhání zeleniny, sýru, čokolády (strouhání
najemno a nahrubo, krájení na plátky, strouhání parmazánu a drcení ledu), nástavec na
pasírování pro přípravu rajčatové omáčky a také nástavce pro plnění domácích párků a klobás.

Bezpečný systém zpětného chodu
Pomelete i to nejtuhší maso z diviny nebo hovězí. Zpětný chod vám pomůže uvolnit
zablokování nože bez rozebírání hlavy. Taky zpětný chod nelze zapnout omylem, což chrání
motor před poškozením

Kovové převody
Kovové spoje mezi šnekem a motorem – chrání motor proti přetížení a poškození pro
dlouhodobou životnost přístroje

Snadné použití a skladování
Praktická velká rukojeť pro pohodlné přenášení a skladování. Prostor na uložení příslušenství
a kabelu přímo na přístroji pro snadné skladování všeho příslušenství a pro jeho rychlé použití

Vysoká kvalita
5hvězdičková odolnost:
1) Kovové spoje mezi šnekem a motorem – chrání motor proti přetížení
2) Bezpečný systém zpětného chodu – zpětný chod nelze zapnout omylem, což chrání motor
před poškozením 
3) Samoostřící nůž pro nepřetržitou a dlouhodobou kvalitu mletí
4) Možnost opravy po dobu 10 let
5) Vyrobeno ve Francii – vysoce kvalitní a důvěryhodná francouzská značka

Opravitelný výrobek - 10 let

Určeno pro snadnou opravu
Rychlé a levné dodání náhradních dílů po dobu 10 let +
6 500 servisních středisek na celém světě
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Příkon [2000 W]

Rychlost mletí masa (kg/min) 2.6

Průměr mřížky 54 mm

Tloušťka mřížky 3 mm

Materiál tácu Plast

Nástavec pro přípravu masových kuliček Kebbe ANO

Příslušenství na klobásy ANO

Nástavec na strouhání ANO

Strouhací nástroje Nerezové bubny

Funkce struhadla jemná mřížka, hrubá mřížka, krájení parmazánů, led

Další obsažené příslušenství coulis accessory

Poloha revers - zpětný chod ANO

Uložení příslušenství ANO

Uložení kabelu ANO

Vhodné do myčky ANO

Vhodné do myčky – detaily kromě kovových částí

[tech.char.country.origin] France

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1510001348

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3045380013483
EAN UC :

1 9 2 18
C20 : 564

C40 : 1 220
HQ4 : 1 525

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 330 x 160 x 365 474 x 235 x 363 (MM) 373 x 245 x 486 (MM) 1 200 x 800 x 1 106 (MM)

Hmotnost 4.58 5,58 (KG) 5,58 (KG) 121,44 (KG)


