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Nagyobb teljesítmény az optimális

sokoldalúságért
Nagyteljesítményű 700 wattos motor és konyhai robotgép

tartozék

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.

Nagyobb teljesítmény az optimális sokoldalúságért

Ellipszis alakú adagolócső, amely garantálja a nagyszerű eredményt

Kiváló minőségű fémtárcsa aprításhoz és vagdaláshoz

Nagy, 1,5 literes munkatál tartozék

Hatékony feldolgozás

5 sebességbeállítás az optimális teljesítmény érdekében

Turbó gomb a jelentős igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz

Optimális teljesítmény minden használat során

A hozzávalókat másodpercek alatt feldaraboló aprítókés

A szeletelő- és aprítótartozékkal receptek sorát valósíthatja meg

Habverő tartozék krémek, habok, tojásfehérje kikeveréséhez

Gyors és egyszerű felhasználás

Minden tartozék egyszerűen és gyorsan összeszerelhető a készülékkel

Mosogatógépben mosható tartozékok



Rúdmixer HR1377/90

Fénypontok Műszaki adatok

1,5 literes munkatál tartozék

Nagy, 1,5 literes munkatál tartozék.

Több sebességfokozat és turbó mód

5 sebességbeállítás az optimális teljesítmény

érdekében

Turbó gomb

Turbó gomb a jelentős igénybevételt jelentő

alkalmazásokhoz

Kiváló minőségű fém tárcsa

Kiváló minőségű fémtárcsa aprításhoz és

vagdaláshoz

Gyors és egyszerű összeszerelés

Minden tartozék egyszerűen és gyorsan

összeszerelhető a készülékkel

Aprító tartozék

A hozzávalókat másodpercek alatt feldaraboló

aprítókés

Mosogatógépben mosható tartozékok

Mosogatógépben mosható tartozékok

 

Általános jellemzők

Sebességfokozatok: 5

Turbó gomb

Levehető szár

Műszaki adatok

Tápellátás: 700 W

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhossz: 1,3 m

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): Fekete, metálszín és vörös

Bevonat anyaga: Rozsdamentes acél, gumi és

PP

Edények anyaga: SAN

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

A rúd anyaga: Fém

Tartozékok

Konyhai robotgép tartozék: 1,5 l

Habverő

Pohár és fedél: 1 l
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