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550 W, 5 hitrosti in Turbo

Metlice iz nerjavnega jekla

Plastičen nastavek ročnega
mešalnika

Nastavki za gnet. testa, vrč s
pokrovom

 

HR1574/40

Vsak dan pripravljajte domače slaščice
Z vsestranskimi nastavki

S Philipsovim mešalnikom z nastavkom za ročno mešanje lahko zanesljivo

obdelujete različne sestavine, tudi najtežavnejše testo. S funkcijo Fleximix boste

dosegli vsak kot posode, nastavke pa lahko shranite v vrč s pokrovom.

Vrhunski rezultati brez grudic

Funkcija FlexiMix omogoča, da metlice dosežejo vse kote

Popolno testo in sladice v le nekaj minutah

5 hitrosti in funkcija turbo za vse vaše potrebe

Zmogljiv 550 W motor

Popolno stepanje in mešanje

Metlice in nastavki za gnetenje testa iz nerjavnega jekla

S kovinskim ročnim paličnim mešalnikom lahko obdelate različne sestavine

Enostavno shranjevanje

V vrč s pokrovom lahko shranite nastavke

Zaponka za shranjevanje kabla



Ročni mešalniki HR1574/40

Značilnosti Specifikacije

5 hitrosti in funkcija Turbo

5 hitrosti in funkcija turbo za vse vaše potrebe

V vrč s pokrovom lahko shranite

V vrč s pokrovom lahko shranite nastavke

Zaponka za shranjevanje kabla

Zaponka za shranjevanje kabla za urejeno

kuhinjo.

Funkcija FlexiMix

Edinstvena funkcija Fleximix mešalnika Philips

vam omogoča, da z metlicami enostavno lahko

dosežete vse kote posode.

Metlice iz nerjavnega jekla

Priložene so metlice in nastavki za gnetenje

testa iz nerjavnega jekla.

Kovinski ročni palični mešalnik

S kovinskim ročnim paličnim mešalnikom lahko

obdelate različne sestavine

 

Oblikovne specifikacije

Ohišje: ABS

Metlice za sestavine / nastavki za mešanje

testa: Nerjavno jeklo

Barva: Bela z odtenki sivke

Splošne specifikacije

Hitrosti: 5

Zaponka za shranjevanje kabla

Sistem FlexiMix

Turbo hitrost

Priloženi pribor

0,6 l plastični vrč s pokrovom

Ročni palični mešalnik

Nastavki za gnetenje testa iz nerjavnega

jekla

Metlice iz nerjavnega jekla

Tehnične specifikacije

Hitrosti: 5

Napajanje: 550 W

Dolžina kabla: 1,2 m

 

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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