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HR1377/90 Vyšší příkon pro optimální víceúčelové použití
Výkonný 700W motor a příslušenství kuchyňského robota

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 příkon pro optimální víceúčelové použití

Plnicí trubice oválného tvaru zaručuje skvělé výsledky

Vysoce kvalitní kovový disk pro sekání a krouhání

Velká 1,5l nádoba kuchyňského robota

Výkonné zpracování

5 nastavení rychlosti pro optimální výkon

Tlačítko turbo pro náročné použití

Optimální výkon při každém použití

Nůž pro krájení přísad během pár sekund

Disk pro krájení a strouhání pro výrobu rozmanitějších receptů

Šlehací metla pro šlehání smetany, vaječných bílků a šlehané pěny

Rychlé a snadné použití

Rychlé a snadné sestavení veškerého příslušenství

Příslušenství lze mýt v myčce



Tyčový mixér HR1377/90

Přednosti Specifikace

1,5l nádoba kuchyňského robota

Velká 1,5l nádoba kuchyňského robota.

Více rychlostí a funkce turbo

5 nastavení rychlosti pro optimální výkon

Tlačítko turbo

Tlačítko turbo pro náročné použití

Vysoce kvalitní kovový disk

Vysoce kvalitní kovový disk pro sekání a

krouhání

Rychlé a snadné sestavení

Rychlé a snadné sestavení veškerého

příslušenství

Příslušenství pro sekání

Nůž pro krájení přísad během pár sekund

Příslušenství lze mýt v myčce

Příslušenství lze mýt v myčce

 

Obecné specifikace

Rychlost: 5

Tlačítko turbo: Ano

Odnímatelný nástavec: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 700 W

Napětí: 220 - 240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Délka kabelu: 1,3 m

Specifikace provedení

Barva(y): Černá, kovová a červená

Materiál krytu: Nerezová ocel, guma a PP

Nádoby s materiálem: SAN

Materiál nože: Nerezová ocel

Materiál tyče: Kov

Příslušenství

Příslušenství kuchyňského robota: 1,5 l

Šlehač: Ano

Nádobka s víkem: 1 l
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