
Пасатор

Daily Collection

  550 W, метална ос

ProMix

0,5 л мерителна кана, бъркалка

1 скорост

 
HR1324

Лесно приготвяне на здравословна домашна храна

за идеално приготвени крем супи, шейкове и бита сметана

Този ръчен пасатор от колекцията Philips Daily съчетава мощността от 550 вата с уникално

конструиран накрайник за пасиране и телена бъркалка. С него се радвате на чудесно

пасирани крем супи и отлично разбита сметана. Приготвянето на здравословна и вкусна

домашна храна никога не е било толкова лесно!

Фин резултат за секунди

Оптимален поток на храната и ефективност на пасирането

Лесна употреба

Система за освобождаване с 2 бутона за лесно премахване на приставката за пасиране

Един единствен ключ

Тънка дръжка за удобно хващане от всяка ръка

За идеално приготвени крем супи, пюрета и шейкове

Мощен 550 W мотор

Приготвяйте разнообразие от рецепти

Телена бъркалка за разбиване на сметана, майонеза и други



Пасатор HR1324/00

Акценти Спецификации

Телена бъркалка

Единична телена бъркалка за пасатор Philips за

разбиване на крем, майонеза, смес за палачинки и

много други. С нея пасаторът ви става

многофункционален и разнообразен.

Система за освобождаване с 2 бутона

Със системата за освобождаване с 2 бутона на

пасатора Philips премахването на приставката за

пасиране е лесно – за лесно почистване.

Един единствен ключ

Един единствен ключ за лесна употреба.

Тънка дръжка

Ръчният пасатор от колекцията Daily е с тънка

дръжка, подходяща за всяка ръка.

Мощен 550 W мотор

Мощен 550 W мотор за най-твърдите продукти.

Технология за пасиране "ProMix"

Разработен заедно с престижния Щутгартски

университет, Philips ProMix е уникална, авангардна

технология, използваща специфична триъгълна форма,

за да създаде оптимален поток на храната и

максимална ефективност за по-бързо и по-еднородно

пасиране.

Аксесоари

Мерителна кана: 0,5 л

Бъркалка

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Бяло

Материал - пръчка: Metal

Материал – корпус: Полипропилен и гума

Материал – нож: Неръждаема стомана

Общи спецификации

Подвижна ос: С 2 бутона

Настройка на скоростта: 1

Технически данни

Дължина на кабела: 1,25 м

Честота: 50/60 Hz

Захранване: 550 W

Напрежение: 220 - 240 V V
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