
 

Batedeira

Avance Collection

 
750 W

Inúmeras velocidades + turbo

Varas em aço inoxidável

Taça rotativa de 3,4 l

 

HR1594/00 Fácil de utilizar, desde pão-de-ló a massa dura

Realmente versátil com os acessórios

A função FlexiMix exclusiva da Philips alcança todos os cantos e o motor potente

de 750 W assegura um resultado extremamente cremoso sem grumos. A

regulação de velocidade variável permite-lhe um controlo máximo da função para

bater, enquanto as pás para massas e a taça em metal de movimentação

autónoma oferecem uma versatilidade efectiva.

Um resultado super suave, sem grumos

Função FlexiMix permite que as pás alcancem todos os cantos

Massas e sobremesas perfeitas em minutos

Motor potente de 750 W

Máximo controlo durante a mistura

Potência máxima para a sua mistura

Domine a versatilidade até à perfeição

Realmente versátil com os acessórios

Inclui pás para claras e para massas

Acessórios laváveis na máq. lavar loiça

Simplicidade na experiência

Para uma utilização sem esforço



Batedeira HR1594/00

Destaques

Vários acessórios

Vários acessórios disponíveis, incluindo taça

em aço inoxidável de 3,4 l para processar com

confiança uma grande variedade de

ingredientes para todas as suas receitas

favoritas

Pás para claras e para massas

Um par de pás para claras e para massas em

aço inoxidável para usar em todas as suas

receitas para bater/misturar e amassar de

forma perfeita.

Função FlexiMix

A função FlexiMix exclusiva da batedeira da

Philips dá liberdade ao utilizador para

movimentar facilmente as pás para cima e

para baixo em todos os cantos da taça.

Motor potente

Um motor potente e silencioso para bater e

amassar com perfeição.

Inúmeras velocidades

A velocidade varia para lhe proporcionar o

máximo controlo sobre a mistura.

Taça de movimentação autónoma

Taça de movimentação autónoma para

bater/misturar e amassar sem esforço e na

perfeição a sua massa

Turbo

Velocidade turbo para bater/misturar e

amassar com perfeição

Laváveis na máquina de lavar a loiça

Todos os acessórios são laváveis na máquina

de lavar loiça para o ajudar a manter o seu

versátil produto limpo com facilidade

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.

 



Batedeira HR1594/00

Especificações

Acessórios incluídos

Pás para massas em aço inoxidável

Varas em aço inoxidável

Jarro em aço inoxidável de 3,4 l

Espátula

Especificações de design

Cor(es): Branco/preto

Especificações gerais

Função turbo

Sistema FlexiMix

Especificações técnicas

Alimentação: 750 W

Velocidades: Variável

Assistência

2 anos de garantia
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