
Ponorný mixér

Daily Collection

 
550 W, kovový ponorný
nástavec

ProMix

0,5 l nádoba, metlička

1 rýchlosť

 
HR1324

Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo

pre dokonale rozmixované polievky a skvelú šľahačku

Ponorný mixér Philips Daily Collection v sebe spája výkonný 550 W motor s

jedinečne navrhnutým ponorným ramenom a nástavcom na šľahanie. Vychutnajte

si úžasne krémové polievky a skvelú šľahačku. Príprava zdravých jedál ešte nikdy

nebola taká jednoduchá!

Hladké výsledky za pár sekúnd

Optimálny prietok jedla a mixovanie

Jednoduché používanie

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednoduché vybratie nástavca ponorného mixéra

Jedno tlačidlo

Štíhla rukoväť presne do ruky

Pre lahodné polievky, pyré a kokteily

Silný 550 W motor

Množstvo pestrých receptov

Šľahací nástavec na vyšľahanie šľahačky, majonézy a iných dobrôt



Ponorný mixér HR1324/00

Hlavné prvky Technické údaje

Šľahací nástavec

Jediný šľahací nástavec pre ponorné mixéry

Philips na vyšľahanie šľahačky, majonézy,

cesta na palacinky a iných dobrôt. Vďaka nemu

bude váš ponorný mixér multifunkčný

a všestranný.

Systém uvoľnenia pomocou 2 tlačidiel

Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na

ponornom mixéri Philips sa nástavec mixéra

ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie

umyť.

Jedno tlačidlo

Ovládanie jedným tlačidlom pre jednoduché

používanie.

Štíhla rukoväť

Ponorný mixér Daily Collection má štíhlu

rukoväť, ktorá sadne presne do ruky.

Silný 550 W motor

Silný 550 W motor pre najtvrdšie prísady.

Technológia mixovania ProMix

Technológia ProMix spoločnosti Philips bola

vyvinutá v spolupráci s prestížnou univerzitou v

Stuttgarte. Ide o jedinečnú pokročilú

technológiu využívajúcu špecifický

trojuholníkový tvar na vytváranie optimálneho

prietoku jedla a dosiahnutie maximálneho

výkonu, čo vedie k rýchlejšiemu a

systematickejšiemu mixovaniu.

Príslušenstvo

Nádoba: 0,5 l

Metlička: áno

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Biela

Materiál ponorného nástavca: Kov

Materiál plášťa: PP a guma

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Všeobecné špecifikácie

Odnímateľné držadlo: S 2 tlačidlami

Nastavenie rýchlosti: 1

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 1,25 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Príkon: 550 W

Napätie: 220 – 240 V V
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