
Mixere de mână

Viva Collection

 
550 W, 5 viteze + funcţie turbo

Palete din oţel inoxidabil

Accesoriu din plastic blender de
mână

Cârlige pentru aluat, bol cu
capac

 

HR1574/50

Pregăteşte delicatese de casă în fiecare zi

Mixer versatil cu accesorii

Acest mixer Philips cu blender manual poate gestiona cu încredere o varietate

mare de ingrediente, făcându-ţi sarcinile mai uşoare chiar şi în cazul celor mai

dificile aluaturi. Funcţia Fleximix ajunge în fiecare colţ al bolului, iar în bolul cu

capac se pot depozita accesorii asortate.

Aluaturi şi creme perfecte, în câteva minute

5 viteze şi funcţia turbo adecvate pentru nevoile tale de control

Motor puternic de 550 W

Rezultat perfect, fără cocoloaşe

Funcţia FlexiMix permite ajungerea paletelor în toate colţurile

Amestecă perfect creme şi aluaturi

Palete lamelare şi cârlige din oţel inoxidabil pentru aluat

Bara din metal blender de mână prepară o varietate mai mare de ingrediente

Stocare uşoară

În bolul cu capac se depozitează ataşamentele asortate

Suport pentru stocarea cablului



Mixere de mână HR1574/50

Repere Specificaţii

5 viteze şi funcţie turbo

5 viteze şi funcţia turbo adecvate pentru

nevoile tale de control

Depozitare în bolul cu capac

În bolul cu capac se depozitează ataşamentele

asortate

Suport pentru stocarea cablului

Clemă de fixare a cablului pentru păstrarea

ordinii în bucătărie.

Funcţie FlexiMix

Funcţia unică Fleximix a mixerului Philips îi

oferă utilizatorului libertatea de a mişca uşor

paletele în sus şi în jos în toate colţurile

bolului.

Palete lamelare din oţel inoxidabil

Palete lamelare şi cârlige din oţel inoxidabil

pentru aluat incluse.

Bară din metal blender de mână

Bara din metal blender de mână prepară o

varietate mai mare de ingrediente

 

Specificaţii de design

Material carcasă: ABS

Palete/Cârlige pentru aluat: Oţel inox

Culori: Alb/negru

Specificaţii generale

Viteze: 5

Suport pentru stocarea cablului

Sistem FlexiMix

Viteză turbo

Accesorii incluse

Bol din plastic de 0,6 l cu capac

Bară pentru blender manual

Cârlige din oţel inoxidabil pentru aluat

Palete lamelare din oţel inoxidabil

Specificaţii tehnice

Viteze: 5

Alimentare: 550 W

Lungime cablu: 1,2 m
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