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Συγχαρητήρια, έχετε στα χέρια σας τον έξυπνο πολυκόφτη 9 σε 1. Το προϊόν αυτό θα σας λύσει τα χέρια στο 

κόψιμο των λαχανικών και φρούτων. Περιέχει εφτά διαφορετικά μαχαίρια κοψίματος, ένα peeler, λειτουργεί 

σαν σουρωτήρι και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σαν μπολ. Με τα μαχαίρια που συνοδεύουν το 

πολυεργαλείο αυτό μπορείτε να κόψετε κομματάκια, να τεμαχίσετε σε κυματιστά κομμάτια, να κόψετε σε 

φέτες αλλά και σε λεπτές λωρίδες, να ξεφλουδίσετε τα λαχανικά σας με το peeler αλλά και να χρησιμοποιήσετε 

το ίδιο εργαλείο για να τεμαχίσετε σε πολύ λεπτές λωρίδες κάποιο λαχανικό ή φρούτο.  

Η εισαγωγή των λεπίδων γίνεται εύκολα και γρήγορα έτσι ώστε να εναλλάσσετε γρήγορα τον τρόπο τεμαχισμού 

σας. Επίσης περιέχει εργαλείο συγκράτησης των λαχανικών και φρούτων για να μπορείτε να τεμαχίζετε με 

ασφάλεια. Πλένετε εύκολα χωρίς να χρειάζεται σύρμα μεταλλικό. 

Αποφύγετε να το χρησιμοποιείτε σε καυτές επιφάνειες και κρατήστε το μακριά από παιδιά.  
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