
Μίξερ χειρός

Viva Collection

  550 W, 5 ταχύτητες και turbo

Ανάμειξη από ανοξείδωτο ατσάλι

Πλαστικό μπλέντερ χειρός

Χτυπητήρια ζύμωσης, δοχείο με

καπάκι

 

HR1574/50

Σπιτικές λιχουδιές κάθε μέρα
Ευέλικτο μίξερ με αξεσουάρ

Το μίξερ με εξάρτημα μπλέντερ χειρός της Philips είναι ιδανικό για να επεξεργάζεστε μια

μεγάλη ποικιλία υλικών με αυτοπεποίθηση. Ακόμα και η πιο δύσκολη ζύμη θα σας φανεί

παιχνιδάκι! Με τη λειτουργία Fleximix, τα υλικά αναμειγνύονται σε κάθε σημείο του μπολ. Το

δοχείο με κάλυμμα χρησιμεύει για την αποθήκευση των εξαρτημάτων.

Τέλεια ζύμη και επιδόρπια σε λίγα λεπτά

5 ταχύτητες και turbo, για άψογο χειρισμό της συσκευής

Πανίσχυρο μοτέρ 550 W

Εξαιρετικά ομοιογενές αποτέλεσμα, χωρίς σβώλους

Χάρη στο FlexiMix, τα χτυπητήρια φτάνουν σε όλα τα σημεία

Χτυπάει και ανακατεύει τέλεια

Εξαρτήματα ανάμειξης και ζύμωσης από ανοξείδωτο ατσάλι

Η μεταλλική ράβδος του μπλέντερ χειρός διαχειρίζεται περισσότερα υλικά

Εύκολη αποθήκευση

Δοχείο με κάλυμμα, στο οποίο αποθηκεύονται τα εξαρτήματα

Κλιπ αποθήκευσης καλωδίου



Μίξερ χειρός HR1574/50

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

5 ταχύτητες και λειτουργία turbo

5 ταχύτητες και turbo, για άψογο χειρισμό της

συσκευής

Δοχείο με κάλυμμα

Δοχείο με κάλυμμα, στο οποίο αποθηκεύονται τα

εξαρτήματα

Κλιπ αποθήκευσης καλωδίου

Κλιπ αποθήκευσης καλωδίου για αποφυγή της

ακαταστασίας.

Λειτουργία FlexiMix

Χάρη στη μοναδική λειτουργία FlexiMix του μίξερ

Philips, τα χτυπητήρια αγκαλιάζουν κάθε γωνιά του

μπολ.

Εξαρτήματα ανάμειξης από ανοξ. ατσάλι

Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ανάμειξης και ζύμωσης

από ανοξείδωτο ατσάλι.

Μεταλλική ράβδος μπλέντερ χειρός

Η μεταλλική ράβδος του μπλέντερ χειρός

διαχειρίζεται περισσότερα υλικά

 

Προδιαγραφές σχεδίασης

Υλικό κατασκευής περιβλήματος: ABS

Εξαρτήματα ανάμειξης υλικών/ζύμωσης:

Ανοξείδωτο ατσάλι

Χρώμα(τα): Ασπρόμαυρο

Γενικές προδιαγραφές

Ταχύτητες: 5

Κλιπ αποθήκευσης καλωδίου

Σύστημα FlexiMix

Ταχύτητα turbo

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Πλαστικό δοχείο 0,6L με καπάκι

Ράβδος μπλέντερ χειρός

Χτυπητήρια ζύμωσης από ανοξείδωτο ατσάλι

Εξαρτήματα ανάμειξης από ανοξ. ατσάλι

Τεχνικές προδιαγραφές

Ταχύτητες: 5

Ρεύμα: 550 W

Μήκος καλωδίου: 1,2 m
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