
Ръчни миксери

 
400 W

Бъркалки от неръждаема стомана

Куки за тесто с кутия за съхранение

 

HR1561/55

Приготвяйте домашни деликатеси с лекота

Мощен мотор 400 вата

Миксерът Philips ви помага да приготвяте вкусни домашни деликатеси. Мощният 400 W

мотор, трите скорости и комплектът бъркалки и куки за тесто ще ви помогнат да се

справите с лекота дори и с най-твърдото тесто. Специалната кутия за прибиране прави

съхранението му изключително лесно.

Идеално тесто и десерти за минути

Няколко скорости и функция "турбо"

Мощен мотор 400 вата

Разбива и миксира до съвършенство

Приложени бъркалки и куки за тесто

Лесно съхранение

Приложена кутия за съхранение

Щипка за прибиране на кабела



Ръчни миксери HR1561/55

Акценти Спецификации

Няколко скорости и функция "турбо"

Няколко скорости и функция "турбо" за идеални

резултати.

Мощен мотор 400 вата

Мощен мотор 400 вата

Бъркалки и куки за тесто

Двойка бъркалки и куки за тесто от неръждаема

стомана за вашия миксер Philips, така че да

разбивате/смесвате и месите идеално всичките си

специалитети.

Приложена кутия за съхранение

Приложена кутия за съхранение

Щипка за прибиране на кабела

Щипка за прибиране на кабела, за да има ред в

кухнята ви.

 

Общи спецификации

Функция "Турбо"

Щипка за прибиране на кабела

Технически данни

Честота: 50/60 Hz

Захранване: 400 W

Скорости: 3

Напрежение: 230-240 V

Дължина на кабела: 1,10 м

Спецификации на дизайна

Материал – корпус: ABS

Материал – бъркалки / куки за тесто: Неръждаема

стомана

Цвят (цветове): Бяло и оранжево

Аксесоари

Бъркалки

Куки за тесто

Кутия за съхранение

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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