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Vyšší výkon pre optimálnu univerzálnosť
Výkonný 700 W motor a príslušenstvo pre kuchynský robot

Čerstvé kvalitné jedlo predstavuje niečo, čo ocení každý domáci šéfkuchár. Ale

nemusíte byť profesionálnym kuchárom, aby ste ho pripravili. S novým ponorným

mixérom Philips môžete dosiahnuť profesionálne výsledky vo svojej vlastnej

kuchyni, a to rýchlo a jednoducho.

Vyšší výkon pre optimálnu univerzálnosť

Podávacia trubica s elipsovitým tvarom zaručí výborné výsledky

Vysokokvalitný kovový disk na sekanie a strúhanie

Veľké 1,5 l príslušenstvo pre kuchynský robot

Výkonné spracovanie

5 nastavení rýchlosti zaručí optimálny výkon

Tlačidlo Turbo pre náročné druhy použitia

Optimálny výkon pri každom druhu použitia

Nôž na sekanie poseká suroviny za pár sekúnd

Disk na krájanie a strúhanie rozšíri paletu receptov

Šľahací nástavec na prípravu šľahačky, vaječných bielkov a peny

Rýchle a jednoduché používanie

Rýchle a jednoduché zloženie všetkých častí príslušenstva

Príslušenstvo vhodné do umývačky



Ponorný mixér HR1377/90

Hlavné prvky Technické údaje

1,5 l príslušenstvo pre kuchynský robot

Veľké 1,5 l príslušenstvo pre kuchynský robot.

Variabilné nastavenie rýchlosti a turbo

5 nastavení rýchlosti zaručí optimálny výkon

Tlačidlo Turbo

Tlačidlo Turbo pre náročné druhy použitia

Vysokokvalitný kovový disk

Vysokokvalitný kovový disk na sekanie a

strúhanie

Rýchle a jednoduché zloženie

Rýchle a jednoduché zloženie všetkých častí

príslušenstva

Sekací nástavec

Nôž na sekanie poseká suroviny za pár sekúnd

Príslušenstvo vhodné do umývačky

Príslušenstvo vhodné do umývačky

 

Všeobecné špecifikácie

Rýchlosti: 5

Tlačidlo Turbo

Odnímateľné držadlo

Technické špecifikácie

Príkon: 700 W

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 1,3 m

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Čierna, kovová a červená

Materiál plášťa: Nehrdzavejúca oceľ, guma a

PP

Materiál nádoby: SAN

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál ramena: Kov

Príslušenstvo

Príslušenstvo pre kuchynský robot: 1,5 l

Metlička

Nádoba s vekom: 1 l
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