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4 tartozék

 

HR1379/00

Egy életre szóló konyhai eszközök
Vezeték nélküli mixelés a konyha bármely pontján

Élvezze az okosan megtervezett, vezeték nélküli, extra nagy aprítóval ellátott

rúdmixer nyújtotta változatosságot. A rúdmixer a Robust Collection termékcsalád

tagja. Ez a termékcsalád tartós konyhai eszközökből áll, amelyeknek

köszönhetően a főzés minden nap öröm.

Masszív felépítés

Ellenálló anyagokból készült

Tartós alumíniumrúd

3 éves garancia a regisztrációt követően

Alapvető funkciók – tökéletesen

Üzemkészültségi töltőállvány LED-es töltésjelzővel

Extra méretű aprító fogazott pengével – még a jeget is összetöri

A rúd innovatív kialakítása javítja az alapanyagok áramlását

Kényelmes fogantyú és nagy gombok az egyszerű kezelhetőség érdekében

Egyszerűen tisztítható felületek és mosogatógépben tisztítható tartozékok

Technológia – ahol számít

Vezeték nélküli mixelés erőteljes 7,4 V-os lítiumion-akkumulátorral



Rúdmixer HR1379/00

Fénypontok Műszaki adatok

Nagy teljesítményű, vezeték nélküli mixelés

A Robust vezeték nélküli rúdmixer erős 7,4 V-os

lítiumion-akkumulátorral működik, amely akár

20 perces üzemidőt biztosít.

3 év garancia

A termékre vonatkozó 3 éves garancia a

vásárlást követő 3 hónapon belül elvégzett

regisztráció után lép életbe.

Jégtörő aprító

A Robust vezeték nélküli rúdmixer extra méretű

aprítójával könnyen feldolgozza az alapanyag

nagyobb darabjait. Tartozéka a fogazott penge,

amely olyan erős, hogy a jeget is összetöri.

Üzemkészültségi töltőállvány

A Robust vezeték nélküli rúdmixert úgy

tervezték meg, hogy mindig készen álljon a

használatra. A üzemkészültségi töltőállványnak

köszönhetően a vezeték nélküli rúdmixer

tetszés szerinti időpontban használható. A

LED-es töltésjelző értelemszerű visszajelzést

ad, és a készülék jelzi, ha az akkumulátor

hamarosan újratöltést igényel.

Innovatív kialakítású rúd

Az innovatív kialakítású rúd sikerrel csökkenti a

szívóerőt, ezzel javítja az alapanyagok

áramlását, és rövid idő alatt tökéletes mixelést

eredményez.

Tartós alumíniumrúd

Minden része kitűnő minőségű, ellenálló

anyagokból készült. A rúd tartós alumíniumból,

míg a penge rozsdamentes acélból.

Általános jellemzők

Üzemkészültségi töltőállvány

LED-es töltésjelző

Biztonsági kapcsoló

Tartozékok

XL aprító

Fűrészes vágókések az XL aprítóhoz

Normál penge

Pohár és fedél: 1 l

Kivitelezési jellemzők

A rúd anyaga: Alumínium

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

Kés anyaga: Rozsdamentes acél

Szín(ek): Alumínium és szürke

Műszaki adatok

Frekvencia: 50/60 Hz

Akkumulátor feszültsége: 7,4 V

Adapter feszültsége: 100-240 V

Maximális töltési idő: 3 óra

Gyorstöltés (1 darab könnyű készülék): 15 perc

Maximális működési idő: 20 perc

Méretek

Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 39,2 x 49,2 x

21,5

Termék tömege: 2,6 kg

Tömeg csomagolással együtt: 3,8 kg

Egyszerűen tisztítható

Mosogatógépben tisztítható tartozékok

Sima felület

Garancia

Kiterjesztett garancia: 3 éves termékgarancia

Fenntarthatóság

Újrahasznosított anyagokból előállítva: 15 %

Újrahasznosítható anyagok: 63 %

Energiafogyasztás készenléti módban: 0,3 W
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