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700 W

Fémrúd, kettős hatású kés

aprító és 2 tartozék

 5 sebesség + turbó fokozat

 

HR1372/90

Extra teljesítmény, professzionális eredmény
Erőteljes 700 W-os motor és kettős hatású kések

A friss, kiváló minőségű ételt minden háziasszony nagyra becsüli. Nem kell

azonban mesterszakácsnak lennie, hogy ez megvalósuljon. A Philips új kézi

mixerével saját konyhájában léphet a mesterek nyomába – s mindezt gyorsan és

egyszerűen.

Extra teljesítmény, professzionális eredmény

Kettős hatású kések

Erőteljes 700 W-os motor

Minden egyes használat a legjobb eredményt hozza

Több sebesség és turbó gomb

Felaprítja a hagymát, fűszereket, kemény sajtokat és sok mást

Az XL aprítótartozék segítségével nagy mennyiségeket apríthat fel

Mini aprítótartozék

Krémek, habok, tojásfehérje és sok minden más felverésére.

Habverő tartozék tejszínhez, majonézhez és sok minden máshoz.

Nem fröcsköl turmixolás közben

Fröccsenés elleni védelem



Rúdmixer HR1372/90

Fénypontok Műszaki adatok

Kettős hatású kések

A Philips rúdmixer kettős hatású kései

keresztben és hosszában is vágnak.

Több sebesség és turbó gomb

Több sebesség és turbó gomb

XL aprítótartozék

A Philips rúdmixer XL (1000 ml-es) aprító

tartozékával másodpercek alatt nagy

mennyiségű húst, fűszernövényt, csonthéjas

gyümölcsöt, sajtot, csokoládét vagy hagymát

apríthat fel.

Mini aprítótartozék

Mini aprítótartozék

Habverő tartozék

A Philips rúdmixer egyes habverőjével krém,

majonéz, palacsintatészta és egyebek

készíthetők. Többfunkcióssá és sokoldalúvá

teszi a rúdmixert.

Fröccsenés elleni védelem

Nincs kifröccsenés és felfordulás turmixolás

közben.

Erőteljes 700 W-os motor

Erőteljes 700 W-os motor

 

Általános jellemzők

Turbó funkció

Levehető rúd: 2 gombbal

Sebességbeállítás: 5

Műszaki adatok

Tápellátás: 700 W

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhossz: 1,3 m

Feszültség: 220-240 V

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): Fekete, metálszín és vörös

A rúd anyaga: Fém

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

Az edény anyaga: SAN

Tartozékok

Habverő

Aprító: Kompakt aprító, XL aprító

Mérőpohár: 1 l
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