
Mixer de mână

 
600 W

Bară din plastic

procesor mâncare şi accesorii

 
HR1367/00

Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi

Mai multă diversitate cu accesoriul procesorului de mâncare

Mixerul de mână Philips combină o putere de 600 Watt cu o lamă cu dublă acţiune, oferind rezultate ideale în

câteva secunde. Prepararea în casă a alimentelor delicioase şi sănătoase nu a mai fost niciodată atât de uşoară!

Rezultat ideal în câteva secunde

Lamă cu dublă acţiune care taie orizontal şi vertical

Motor puternic de 600 W

Pentru cele mai dificile ingrediente

Multifuncţionalitate sporită

Robot de bucătărie cu capacitate mare de 1,5 litri

Tubul de alimentare elipsoidal garantează rezultate excelente

Bate frişcă, spumă, albuşuri de ou şi multe altele

Accesoriu tel

Utilizare rapidă şi uşoară

Asamblare rapidă şi uşoară a tuturor accesoriilor

Bol şi accesorii uşor de curăţat

Accesorii lavabile în maşină



Mixer de mână HR1367/00

Repere Specificaţii

Accesorii lavabile în maşină

Accesorii lavabile în maşină

Robot de bucătărie de 1,5 l

Robot de bucătărie cu capacitate mare de 1,5

litri

Lamă cu dublă acţiune

Lamă cu dublă acţiune care taie orizontal şi

vertical

Buton Turbo

Blenderul manual Philips are un buton turbo cu

putere suplimentară pentru cele mai dure

ingrediente.

Accesoriu tel

Accesoriu tel pentru frişcă, maioneză şi multe

altele.

 

Accesorii

Robot de bucătărie: 1,5 l

Tel

Cană cu capac: 1 l

Specificaţii generale

Viteze: 2 (incl. turbo)

Buton Turbo

Specificaţii de design

Culori: Alb şi lavandă

Material carcasă: Polipropilenă şi cauciuc

Borcane pentru ingrediente: SAN

Material lamă: Oţel inox

Material bară: Plastic

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220V-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Alimentare: 600 W

 

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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