
Mixer
Avance Collection

 
750 W

Számos sebességbeállítás +
turbó

Habverő

 
HR1593/00

Egyszerű ételkészítés, a piskótatésztától a

kemény tésztáig

Igazán sokoldalú tartozékok

A Philips egyedülálló Fleximix funkciójának köszönhetően minden sarok elérhető,

és a nagy teljesítményű, 750 W-os motor szuperfinom, csomómentes eredményt

biztosít. A számos sebességbeállítás a mixelés során tökéletes kezelhetőséget,

míg a mixerrúd, a dagasztófejek és a tál valódi sokoldalúságot garantál.

Szuperfinom, darabkáktól mentes végeredmény

FlexiMix funkció segítségével a habverők minden sarkot elérnek

Tökéletes tészta és krém percek alatt

Nagy teljesítményű, 750 W-os motor

Tökéletes kezelhetőség a mixelés során

Maximális teljesítmény a mixeléshez

Egyszerűség a gyakorlatban

Az egyszerű használathoz

Egyszerű tárolás

Pohár a válogatott tartozékok tárolására

Tökéletességre tervezett, sokoldalú kezelhetőség

Tartozék habverők és dagasztófejek

Igazán sokoldalú tartozékok

Mosogatógépben mosható tartozékok



Mixer HR1593/00

Fénypontok

FlexiMix funkció

A Philips mixer egyedülálló Fleximix

funkciójának köszönhetően a felhasználó

szabadon mozgathatja a habverőket az edény

minden sarkába.

Habverők és dagasztófejek

Egy pár rozsdamentes acél habverő és

dagasztófej minden recepthez a tökéletes

habverésért/keverésért és dagasztásért.

Nagy teljesítményű motor

Nagy teljesítményű és csendes motor a

tökéletes habveréshez/keveréshez és

dagasztáshoz.

Turbó

Turbó sebesség a tökéletes

habveréshez/keveréshez és dagasztáshoz

Számos sebességbeállítás

Változtatható sebesség a mixelés közbeni

tökéletes kezelhetőségért.

Intelligens tárolópohár

Egy pohár, mely megduplázza a tárolóhelyet

az összes válogatott tartozék és a mixeléshez

szükséges eszközök számára.

Válogatott tartozékok

Válogatott tartozékok, például műanyag

rúdmixer, 3,4 literes rozsdamentes acél

keverőtál és 600 ml-es pohár, melyet bátran

használhat sokféle hozzávaló

összedolgozásához az összes kedvenc

receptjénél

Önműködő tál

Önműködő tál a könnyed és tökéletes

habveréshez/keveréshez és dagasztáshoz

Mosogatógépbe tehető

Az összes tartozék mosható mosogatógépben,

így könnyen tisztán tarthatja ezt a sokoldalú

terméket

A Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Mellékelt tartozékok

Rozsdamentes acél dagasztóhorgok

Rozsdamentes acél dróthabverők

3,4 literes rozsdamentes acél tál

Fém rúdmixer

0,6 l-es műanyag pohár

Spatula

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): Fehér-fekete

Általános jellemzők

FlexiMix rendszer

Turbó sebesség

Szerviz

2 év garancia

Műszaki adatok

Tápellátás: 750 W

Sebességfokozatok: Változtathatók
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