
Ruční mixér

Pure Essentials
Collection

 
700 W, kovová tyč

Nůž s dvojitým účinkem

Nádoba 1 l, sekáček

 5 rychlostí + turbo

 

HR1371/90

Vyšší výkon pro profesionální výsledky
Výkonný motor s příkonem 700 W a ostří s dvojitým účinkem

Kvalitní čerstvé jídlo ocení každý kuchař. Nemusíte však být profesionál, abyste je

dokázali připravit. S novým tyčovým mixérem od společnosti Philips můžete

dosáhnout profesionálních výsledků ve své vlastní kuchyni – snadno a rychle.

Vyšší výkon pro profesionální výsledky

Ostří s dvojitým účinkem

Výkonný 700W motor

Nejlepší výsledky při každém použití

Více rychlostí a tlačítko turbo

Sekání cibule, bylinek, tvrdých sýrů a dalších ingrediencí

Sekáček XL je určen pro sekání velkého množství potravin

Při mixování nerozstřikuje

Kryt proti odstřiku od nožů

Rychlé a snadné čištění

Odnímatelný nástavec z nerezové oceli



Ruční mixér HR1371/90

Přednosti Specifikace

Ostří s dvojitým účinkem

Ruční mixér Philips vybavený ostřím s dvojitým

účinkem seká vodorovně i svisle.

Více rychlostí a tlačítko turbo

Více rychlostí a tlačítko turbo

Sekáček XL

Sekáček XL vám umožní sekat velké množství

bylinek, ořechů, sýra, čokolády a cibule.

Kryt proti odstřiku od nožů

Žádné stříkání ani nepořádek při mixování.

Odnímatelný nástavec z nerezové oceli

Odnímatelný nástavec z nerezové oceli

1l nádoba

S 1l nádobou můžete odměřit ingredience pro

své recepty a zároveň rychle mixovat polévky,

pyré nebo koktejly.

Výkonný 700W motor

Výkonný 700W motor

 

Obecné specifikace

Funkce Turbo: Ano

Odnímatelný nástavec: Se 2 tlačítky

Nastavení rychlosti: 5

Technické údaje

Spotřeba: 700 W

Napětí: 220–240 V V

Frekvence: 50/60 Hz

Délka kabelu: 1,3 m

Specifikace provedení

Barva(y): Černá, kovová a červená

Materiál tyče: Kov

Materiál nože: Nerezová ocel

Materiál nádoby: SAN

Příslušenství

Sekáček: Sekáček XL

Nádobka: 1 l
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