
Tyčové mixéry

Viva Collection

 
550 W, 5 rychlostí + turbo

Metly z nerezové oceli

Plastové příslušenství tyčového
mixéru

Háky na těsto, nádoba 0,6 l

 

HR1572/20

Připravte domácí lahůdky, kdykoli se vám zachce

Se všestranným příslušenstvím

Mixér Philips s nástavcem tyčového mixéru zvládne bez potíží celou řadu různých

přísad. Jeho výkonných 5 rychlostí a turbo, šlehací metly a háky na těsto

z nerezové oceli vám pomohou i s tím nejtěžším těstem.

Skvělé těsto a dezerty během několika minut

550W výkonný motor

5 rychlostí a funkce turbo splňují vaše požadavky na ovládání

Dokonale šlehá a mixuje

Šlehací metly a háky na těsto z nerezové oceli

Díky nástavci ručního mixéru zvládnete více ingrediencí

Snadné ukládání

K ukládání vyjímatelného příslušenství lze použít šlehač

Spona na ukládání kabelu



Tyčové mixéry HR1572/20

Přednosti Specifikace

5 rychlostí a funkce turbo

5 rychlostí a funkce turbo splňují vaše

požadavky na ovládání

Šlehací metly z nerezové oceli

Šlehací metly a háky na těsto z nerezové oceli.

S nástavcem ručního mixéru

Díky nástavci ručního mixéru zvládnete více

ingrediencí

Nádoba pro ukládání

K ukládání vyjímatelného příslušenství lze

použít šlehač

Spona na ukládání kabelu

Spona na ukládání kabelu přispívá k úhledné

kuchyni.

 

Specifikace provedení

Materiál krytu: ABS

Materiál šlehacích metel / háků na těsto:

Nerezová ocel

Barva(y): Černý

Obecné specifikace

Rychlost: 5

Spona na ukládání kabelu: Ano

Rychlost Turbo: Ano

Včetně příslušenství

0,6l plastová nádoba: Ano

Plastový nástavec ručního mixéru: Ano

Háky na těsto z nerezové oceli: Ano

Šlehací metly z nerezové oceli: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 550 W

Rychlost: 5

Délka kabelu: 1,2 m

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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