
Miksery ręczne

Viva Collection

 
550 W, 5 ust. prędkości i funkcja
turbo

Końc. ze stali szlach. do ubij.
piany

Plastikowy blender ręczny —
akcesorium

Końc. do wyrab. ciasta, dzbanek
0,6 l

 

HR1572/20

Domowe pyszności każdego dnia
Dzięki wszechstronnym akcesoriom

Mikser firmy Philips z nasadką blendera ręcznego spokojnie radzi sobie z

rozmaitymi składnikami. 5 ustawień prędkości, funkcja turbo oraz wykonane ze

stali szlachetnej końcówki do ubijania piany i wyrabiania cista sprawiają, że

przygotowanie najtrudniejszego ciasta okaże się drobnostką.

Idealne ciasto i desery w kilka minut

Silnik o dużej mocy — 550 W

5 ustawień prędkości i funkcja turbo sprostają Twoim wymaganiom

Doskonale ubija pianę i miksuje

Końcówki do ubijania piany i wyrabiania ciasta wykonane ze stali szlachetnej

Dzięki końcówce blendera ręcznego można przygotować więcej różnych składników

Łatwe przechowywanie

W naczyniu można przechowywać akcesoria

Schowek na przewód z zaczepem



Miksery ręczne HR1572/20

Zalety Dane techniczne

5 prędkości i funkcja turbo

5 ustawień prędkości i funkcja turbo sprostają

Twoim wymaganiom

Trzepaczki ze stali szlachetnej

W zestawie końcówki do ubijania piany i

wyrabiania ciasta wykonane ze stali

szlachetnej.

Końcówka blendera ręcznego

Dzięki końcówce blendera ręcznego można

przygotować więcej różnych składników

Dzbanek do przechowywania

W naczyniu można przechowywać akcesoria

Schowek na przewód z zaczepem

Schowek na przewód z zaczepem umożliwia

utrzymanie porządku w kuchni.

 

Dane techniczne

Materiał obudowy: Tworzywo ABS

Końcówki do ubijania piany / końcówki do

wyrabiania ciasta: Stal szlachetna

Kolor(y): Czarny

Informacje ogólne

Prędkości: 5

Schowek na przewód z zaczepem

Prędkość turbo

Akcesoria w zestawie

Plastikowy dzbanek 0,6 l

Plastikowa końcówka do blendera ręcznego

Stalowe końcówki do wyrabiania ciasta

Trzepaczki ze stali szlachetnej

Dane techniczne

Moc: 550 W

Prędkości: 5

Długość przewodu: 1,2 m

 

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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