
Mixer de mână

Pure Essentials
Collection

 
700 W, bară din metal

Cuţit cu acţiune dublă

Bol de 1 l, tocător

 5 viteze + funcţie turbo

 

HR1371/90

Putere pentru rezultate profesionale.
Motor puternic, de 700 W şi lamă cu dublă acţiune.

Alimentele proaspete de calitate sunt ceva ce apreciază fiecare gospodină. Dar nu

trebuie să fiţi un profesionist culinar pentru a le prepara. Cu noul mixer manual

Philips puteţi obţine rezultate profesionale în propria bucătărie - rapid şi uşor.

Putere pentru rezultate profesionale.

Lamă cu dublă acţiune

Motor puternic, de 700 W

Cele mai bune rezultate la fiecare aplicaţie

Mai multe viteze şi buton turbo

Toacă ceapă, zarzavaturi, brânză tare şi multe altele.

Tocător XL pentru tocarea în cantităţi mari

Pasare fără stropire

Apărătoare lamă, împotriva stropirii

Curăţare rapidă şi eficientă

Ax din oţel inoxidabil, detaşabil



Mixer de mână HR1371/90

Repere Specificaţii

Lamă cu dublă acţiune

Lama cu dublă acţiune a mixerului de mână

Philips taie orizontal şi vertical.

Mai multe viteze şi buton turbo

Mai multe viteze şi buton turbo

Accesoriu de tăiere XL

Cu accesoriul tocător XL (1000 ml) al mixerului

de mână Philips poţi tăia cantităţi mari de

carne, plante aromatice, nuci, brânză, ciocolată

şi ceapă în câteva secunde.

Apărătoare lamă, împotriva stropirii

Fără stropire sau murdărie în timpul

amestecării.

Ax din oţel inoxidabil, detaşabil

Ax din oţel inoxidabil, detaşabil

Bol de 1 l

Cu ajutorul bolului de 1 l, puteţi măsura

ingredientele pentru reţetele dvs. şi totodată

amesteca supe, piureuri sau shake-uri.

Motor puternic, de 700 W

Motor puternic, de 700 W

 

Specificaţii generale

Funcţie Turbo

Ax detaşabil: Cu 2 butoane

Setare de viteză: 5

Specificaţii tehnice

Alimentare: 700 W

Tensiune: 220-240 V V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Lungime cablu: 1,3 m

Specificaţii de design

Culori: Negru, metalic şi roşu

Material bară: Metalic

Material lamă: Oţel inoxidabil

Material vas: SAN

Accesorii

Tocător: Tocător XL

Cană: 1 L
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