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Snadná příprava lehkého i těžkého těsta
Skutečně univerzální díky příslušenství

Jedinečný Fleximix společnosti Philips dosáhne do všech koutů a výkonný 750W

motor se postará o zvláště hladké výsledky bez nežádoucích kousků. Neomezené

nastavení rychlosti poskytuje maximální kontrolu při šlehání, zatímco nástavec

ručního mixéru, háky na těsto a mísa nabízejí opravdu univerzální použití.

Mimořádně hladký výsledek bez kousků

Díky funkci FlexiMix dosáhnou metly do všech rohů

Skvělé těsto a dezerty během několika minut

Výkonný 750W motor

Maximální kontrola šlehání

Maximální šlehací výkon

Jednoduchost použití

Pro snadné použití

Šikovné ukládání

Nádobka na ukládání vybraného příslušenství

Univerzální, dokonalé madlo

Včetně šlehacích metel a háků na těsto

Skutečně univerzální díky příslušenství

Příslušenství lze mýt v myčce
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Přednosti

Funkce FlexiMix

Jedinečná funkce Fleximix mixéru Philips

umožňuje uživateli volně a snadno pohybovat

šlehacími metlami nahoru a dolů do všech

koutů mísy.

Šlehací metly a háky na těsto

Pár nerezových šlehacích metel a háků na

těsto pro všechny recepty, umožňující šlehání,

míchání a hnětení do dokonalé konzistence.

Výkonný motor

Výkonný a tichý motor pro dokonalé šlehání a

hnětení.

Turbo

Turbo rychlost pro dokonalé šlehání, mixování

a hnětení

Rychlost bez omezení

Proměnlivá rychlost poskytuje maximální

kontrolu mixování.

Šikovná nádobka na ukládání

Nádobka, která kromě mixování slouží také

k ukládání vybraného příslušenství.

Vybrané příslušenství

Vybrané příslušenství zahrnuje plastovou tyč

ručního mixéru, nádobu na míchání z nerezové

oceli o objemu 3,4 l a 600ml nádobku. Umožní

vám bez problémů zvládnout nejrůznější

přísady pro všechny vaše oblíbené recepty.

Samohybná mísa

Samohybná mísa pro dokonalé šlehání,

mixování a hnětení bez námahy

Lze mýt v myčce

Veškeré příslušenství lze mýt v myčce, takže

můžete svůj univerzální výrobek bez problémů

uchovávat v čistotě

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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Specifikace

Včetně příslušenství

Háky na těsto z nerezové oceli: Ano

Drátěné šlehací metly z nerezové oceli: Ano

3,4l nádoba z nerezové oceli: Ano

Kovový nástavec ručního mixéru: Ano

0,6l plastová nádoba: Ano

Stěrka: Ano

Specifikace provedení

Barva(y): Bílý/černý

Obecné specifikace

Systém FlexiMix: Ano

Rychlost Turbo: Ano

Servis

2letá záruka: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 750 W

Rychlost: Proměnlivá
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