
Mixer de mână

Pure Essentials
Collection

 
700 W

Bară din metal, cuţit cu acţiune
dublă

4 accesorii

 5 viteze + funcţie turbo

 

HR1377/90

Mai multă putere pentru flexibilitate optimă
Motor puternic 700W şi accesorii robot de bucătărie

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 HR1377/90 puteţi obţine rezultate profesionale în propria bucătărie!

Mai multă putere pentru flexibilitate optimă

Tubul de alimentare elipsoidal garantează rezultate excelente

Disc metalic de calitate superioară pentru tocare şi radere

Robot de bucătărie cu capacitate mare de 1,5 litri

Procesare puternică

5 setări de viteză pentru performanţă optimă

Buton Turbo pentru aplicaţii dificile

Performanţă optimă pentru orice aplicaţie

Cuţit de tocat pentru tocarea ingredientelor în câteva secunde

Disc pentru feliere şi radere pentru prepararea reţetelor mai diverse

Accesoriu tel pentru frişcă, albuşuri de ou şi spumă

Utilizare rapidă şi uşoară

Asamblare rapidă şi uşoară a tuturor accesoriilor

Accesorii lavabile în maşină



Mixer de mână HR1377/90

Repere Specificaţii

Robot de bucătărie de 1,5 l

Accesoriu procesor de mâncare cu capacitate

mare de 1,5 litri.

Mai multe viteze şi funcţie turbo

5 setări de viteză pentru performanţă optimă

Buton Turbo

Buton Turbo pentru aplicaţii dificile

Disc metalic de calitate superioară

Disc metalic de calitate superioară pentru

tocare şi radere

Asamblare rapidă şi uşoară

Asamblare rapidă şi uşoară a tuturor

accesoriilor

Accesoriu pentru tocat

Cuţit de tocat pentru tocarea ingredientelor în

câteva secunde

Accesorii lavabile în maşină

Accesorii lavabile în maşină

 

Specificaţii generale

Viteze: 5

Funcţie Turbo

Ax detaşabil

Specificaţii tehnice

Alimentare: 700 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Lungime cablu: 1,3 m

Specificaţii de design

Culori: Negru, metalic şi roşu

Material carcasă: Oţel inoxidabil, cauciuc şi

PP

Borcane pentru ingrediente: SAN

Material lamă: Oţel inox

Material bară: Metalic

Accesorii

Robot de bucătărie: 1,5 l

Tel

Cană cu capac: 1 L
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