
Nejkompaktnější výkonný mlýnek na maso značky Tefal

HV4 9IN1 NE448
Mlýnek na maso Tefal HV4 9v1 NE448838

NE448838

 

 

 Tento velmi výkonný mlýnek na maso mele rychlostí až 2,3 kg za minutu a je zároveň velice všestranný (3 mřížky,
3 nástavce na krájení, pyré, klobásy). Díky kompaktní velikosti také šetří místo v kuchyni. 

 



VÝHODY PRODUKTU

Výkon
Nejvýkonnější kompaktní mlýnek na maso značky Tefal. Díky vysoce výkonnému 2000W
motoru (pevný výkon motoru) dokáže mlít rychlostí až 2,3 kg za minutu

Naprostá všestrannost
Všestranný mlýnek na maso pro přípravu všech oblíbených pokrmů: mletí masa se
3 nerezovými mřížkami pro různé výsledky; příprava zeleniny, sýrů a ovoce díky 3 strouhacím
nástavcům, příprava lahodných šťáv z ovoce a zeleniny díky nástavci na pasírování měkkách
plodů; výroba domácích klobás a párků díky speciálnímu nástavci

Výborné výsledky
Samoostřící nůž pro dlouhodobou kvalitu při mletí masa

Inteligentní skladování
Snadné skladování díky kompaktním rozměrům a inteligentnímu skladování příslušenství v těle
přístroje

Součástí balení jsou 3 mřížky na mletí
Dodává se se 3 mřížkami pro jemné, střední a hrubé mletí. Připravte si konzistenci mletého
masa podle své potřeby. Tradiční sekaná, karbanátky, tatarák nebo klobásy tak připravíte
přesně podle své chuti

Strouhací a krájecí nástavce nejen pro saláty
Jeden jediný mlýnek na maso vám díky 3 strouhacím nástavcům, které jsou součástí sady,
umožňuje připravit pestrou škálu pokrmů. Nástavec pro strouhání na jemno a na hrubo a krájecí
nástavec pro přípravu salátů a příloh

Nástavec na pasírování měkkých plodů
Nástavec na pasírování měkkých plodů pro přípravu lahodných domácích šťáv z ovoce a
zeleniny jako třeba šťávu z rybízu nebo rajčat



[product.madein]Obal [product.madein]Obal

Fotka (fotky) receptůFotka (fotky) receptů

Lifestyle foto (fota) produktuLifestyle foto (fota) produktu

Další obrázky produktu

Příslušenství pro přípravu klobás
Součástí balení jsou nástavce, které pomáhají při přípravě domácích klobás a párků

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

 * Pevný výkon motoru
 

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Příkon [2000 W]

Rychlost mletí masa (kg/min) 2.2999999999999998

Průměr mřížky 54 mm

Tloušťka mřížky 3 mm

Materiál tácu Průhledný SAN

Nástavec pro přípravu masových kuliček Kebbe ANO

Příslušenství na klobásy ANO

Nástavec na strouhání ANO

Strouhací nástroje Stohovatelné kužely

Funkce struhadla strouhání na jemno, strouhání na hrubo, krájení

Další obsažené příslušenství nástavec na pasírování měkkých plodů

Uložení příslušenství ANO

Vhodné do myčky – detaily kromě kovových částí

[tech.char.country.origin] France

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1510001338

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

EAN ST : 3045380013384
EAN UC :

2 12 3 36
C20 : 1 484
C40 : 3 080
HQ4 : 3 520

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 317 x 188 x 314 317 x 188 x 314 (MM) 387 x 328 x 326 (MM) 1 200 x 800 x 1 112 (MM)

Hmotnost 3.6349999999999998 4,421 (KG) 8,841 (KG) 180,138 (KG)


