
 

Μίξερ

Avance Collection

  750 W

Απεριόριστη ταχύτητα και turbo

Εξαρτήματα από ανοξείδωτο ατσάλι

Περιστρεφόμενος κάδος 3,4 L

 

HR1594/00 Αφράτα κέικ και ζύμες χωρίς κόπο
Αξεσουάρ για απόλυτη ευελιξία

Το μοναδικό Fleximix της Philips φτάνει σε όλα τα σημεία, ενώ το ισχυρό μοτέρ 750W

εξασφαλίζει εξαιρετικά ομοιογενές αποτέλεσμα χωρίς σβώλους. Με τις απεριόριστες

ρυθμίσεις ταχύτητας έχετε απόλυτο έλεγχο κατά την ανάμειξη, ενώ τα εξαρτήματα ζύμωσης

και ο περιστρεφόμενος μεταλλικός κάδος προσφέρουν απόλυτη ευελιξία.

Εξαιρετικά ομοιογενές αποτέλεσμα χωρίς σβώλους

Η λειτ. FlexiMix επιτρέπει στα χτυπητήρια ανάμ. να φτάνουν σε όλες τις γωνίες

Τέλεια ζύμη και επιδόρπια σε λίγα λεπτά

Ισχυρό μοτέρ 750 W

Ανάμειξη με απόλυτο έλεγχο

Μέγιστη ισχύς ανάμειξης

Ευέλικτος χειρισμός, για τέλεια αποτελέσματα

Αξεσουάρ για απόλυτη ευελιξία

Περιλαμβάνονται χτυπητήρια ανάμειξης και ζύμωσης

Εξαρτήμ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων

Απλό στη χρήση

Για εύκολη χρήση



Μίξερ HR1594/00

Χαρακτηριστικά

Διάφορα εξαρτήματα

Ποικιλία εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός

κάδου 3,4 L από ανοξείδωτο ατσάλι, για να

επεξεργάζεστε μια μεγάλη ποικιλία υλικών για όλες

τις αγαπημένες σας συνταγές

Εξαρτήματα ανάμειξης και ζύμωσης

Ένα ζευγάρι εξαρτημάτων ανάμειξης και γάντζων

ζύμης για όλες σας τις συνταγές. Αναμίξτε,

ζυμώστε, χτυπήστε εύκολα και αποτελεσματικά.

Λειτουργία FlexiMix

Χάρη στη μοναδική λειτουργία FlexiMix του μίξερ

Philips, τα χτυπητήρια αγκαλιάζουν κάθε γωνιά του

μπολ.

Ισχυρό μοτέρ

Ισχυρό και αθόρυβο μοτέρ για τέλειο χτύπημα και

ζύμωμα.

Απεριόριστη ταχύτητα

Πολλές ρυθμίσεις ταχύτητας για απόλυτο έλεγχο

ανάμειξης.

Περιστρεφόμενος κάδος

Περιστρεφόμενος κάδος για τέλειο χτύπημα και

ζύμωμα χωρίς κόπο

Turbo

Ταχύτητα turbo για τέλειο χτύπημα και ζύμωμα

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

Όλα τα εξαρτήματα πλένονται στο πλυντήριο πιάτων,

για εύκολο καθαρισμό αυτού του ευέλικτου προϊόντος

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.

 



Μίξερ HR1594/00

Προδιαγραφές

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Χτυπητήρια ζύμωσης από ανοξείδωτο ατσάλι

Εξαρτήματα ανάμειξης από ανοξ. ατσάλι

Κάδος 3,4L από ανοξείδωτο ατσάλι

Σπάτουλα

Προδιαγραφές σχεδίασης

Χρώμα(τα): Ασπρόμαυρο

Γενικές προδιαγραφές

Λειτουργία turbo

Σύστημα FlexiMix

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 750 W

Ταχύτητες: Πολλές

Σέρβις

Διετής εγγύηση
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