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Avance Collection

 
750W

Setări nelimitate ale vitezei +
turbo

Paletă lamelară

 
HR1593/90

Uşor de folosit, de la pandişpan până la aluat

tare

Versatilitate adevărată cu accesorii

Dispozitivul unic Fleximix de la Philips ajunge în toate colţurile, iar motorul puternic

de 750 W asigură un rezultat perfect omogen, fără cocoloaşe. Setările nelimitate

ale vitezei oferă control maxim asupra amestecării, în timp ce bara blenderului de

mână, cârligele pentru aluat şi bolul oferă versatilitate autentică.

Rezultat perfect omogen, fără cocoloaşe

Funcţia FlexiMix permite ajungerea paletelor în toate colţurile

Aluaturi şi creme perfecte, în câteva minute

Motor puternic de 750 W

Control maxim asupra amestecării

Putere maximă pentru amestecare

Experienţă simplă

Pentru utilizare fără efort

Depozitare inteligentă

Bol pentru depozitarea accesoriilor asortate

Manevraţi versatilitatea spre perfecţiune

Palete şi cârlige pentru aluat incluse

Versatilitate adevărată cu accesorii

Accesorii lavabile în maşină



Mixer HR1593/90

Repere

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 şi cârlige pentru aluat

O pereche de palete şi cârlige pentru aluat din

oţel inoxidabil pentru toate reţetele dvs. pentru

bătut spumă/amestecat şi pentru frământare

perfecte.

Motor puternic

Un motor puternic şi silenţios pentru a bate şi a

frământa perfect.

Turbo

Viteză turbo pentru a bate/amesteca şi a

frământa perfect

Setări nelimitate ale vitezei

Variază viteza pentru a vă oferi un control

maxim al amestecării.

Bol cu depozitare inteligentă

Un bol a cărui utilitate se dublează prin

depozitarea tuturor accesoriilor asortate şi prin

soluţia la nevoile dvs. de amestecare.

Accesorii asortate

Gamă de accesorii incluzând bara din plastic a

blenderului de mână, bolul de amestecare de

3,4 l din oţel inoxidabil şi bolul de 600 ml

pentru a manevra o diversitate de ingrediente

pentru toate reţetele dvs. favorite

Bol cu acţionare automată

Bol cu acţionare automată pentru a

bate/amesteca şi a frământa perfect aluatul

fără efort

Lavabil în maşina de spălat vase

Toate accesoriile se pot spăla la maşină pentru

a vă ajuta cu uşurinţă să păstraţi curat produsul

versatil
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Specificaţii

Accesorii incluse

Cârlige din oţel inoxidabil pentru aluat

Palete de sârmă din oţel inoxidabil

Bol de oţel inoxidabil de 3,4 l

Bară din metal blender de mână

Bol din plastic de 0,6 l

Spatulă

Specificaţii de design

Culori: Alb/negru

Specificaţii generale

Sistem FlexiMix

Viteză turbo

Service

2 ani garanţie

Specificaţii tehnice

Alimentare: 750 W

Viteze: Variază
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