
Palični mešalnik

Daily Collection

 
550 W, plastični mešalnik

ProMix

1 hitrost

 

HR1600/00

Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
Za idealno zmešane juhe, pasirano hrano in razne napitke

Philipsov ročni mešalnik Daily Collection odlikujeta moč 550 W in edinstveno

zasnovan mešalni podstavek. Za odlične rezultate pri pripravi juh, pasirane hrane

in napitkov. Priprava zdrave hrane še nikoli ni bila tako enostavna!

Odlični rezultati v nekaj sekundah

Optimalen pretok hrane in učinkovito mešanje

Enostavna uporaba

Sistem za sprostitev z 2 gumboma za enostavno odstranitev paličnega mešalnika

Eno stikalo

Tanek ročaj, ki se prilega vsaki roki

Za okusne juhe, pasirano hrano in razne napitke

Zmogljiv 550 W motor



Palični mešalnik HR1600/00

Značilnosti Specifikacije

Tehnologija mešanja ProMix

Philips ProMix je edinstvena in napredna

tehnologija, ki je bila razvita v sodelovanju s

prestižno univerzo v Stuttgartu. S posebno

trikotno obliko omogoča optimalen pretok

hrane ter največjo učinkovitost za hitrejše in

enakomernejše mešanje.

Sistem za sprostitev z 2 gumboma

Sistem za sprostitev z 2 gumboma zagotavlja

enostavno odstranitev in čiščenje paličnega

mešalnika.

Eno stikalo

Eno stikalo za enostavno uporabo.

Tanek ročaj

Ročni mešalnik Daily Collection ima tanek

ročaj, ki se prilega vsaki roki.

Zmogljiv 550 W motor

Zmogljiv 550 W motor za najtrše sestavine.

Dodatna oprema

Vrč: 0,5 l

Oblikovne specifikacije

Barva: Bela

Material rezila: Plastika

Ohišje: PP in guma

Material vrča: SAN

Rezilo: Nerjavno jeklo

Splošne specifikacije

Snemljiva gred: Z 2 gumboma

Nastavitev hitrosti: 1

Tehnične specifikacije

Dolžina kabla: 1,25 m

Frekvenca: 50/60 Hz

Napajanje: 550 W

Napetost: 220–240 V V

 

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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