
Mixer de mână

Daily Collection

 
550 W, bară din metal

ProMix

Bol de 0,5 l, tocător, tel

1 viteză

 

HR1607/00

Alimente sănătoase preparate în casă cu

uşurinţă
pentru supe şi plante aromatice tocate amestecate perfect

Mixerul de mână Philips Daily Collection combină o putere de 550 W cu un design

unic al piciorului de amestecare, al accesoriului de tăiere şi al telului. Amestecă

minunat supe compacte, toacă plante aromatice şi bate frişca. Gătitul sănătos nu

a fost niciodată atât de uşor!

Rezultat ideal în câteva secunde

Circulaţie optimă a alimentelor şi performanţă de amestecare

Uşor de utilizat

Sistem de eliberare cu 2 butoane pentru demontarea uşoară a barei pentru blender

Mâner subţire adaptat oricărei mâini

Pentru supe, piureuri şi shake-uri perfecte

Motor puternic de 550 W

Pregăteşte ingrediente oricum îţi place

Tocător pentru plante aromatice, nuci, brânză, ciocolată şi ceapă

Accesoriu tel pentru frişcă, maioneză şi multe altele



Mixer de mână HR1607/00

Repere Specificaţii

Sistem de eliberare cu 2 butoane

Cu ajutorul sistemului de eliberare cu 2

butoane al mixerului de mână de la Philips,

este uşor să demontezi bara pentru amestecare

pentru o curăţare facilă.

Mâner subţire

Mixerul de mână Daily Collection are un

mâner subţire adaptat oricărei mâini.

Motor puternic de 550 W

Motor puternic de 550 W pentru cele mai dure

ingrediente.

Tehnologie de amestecare ProMix

Creată împreună cu prestigioasa Universitate

din Stuttgart, Philips ProMix este o tehnologie

unică, avansată, care utilizează o formă

triunghiulară specifică pentru a crea un flux

optim al alimentelor şi o performanţă maximă,

pentru o amestecare mai rapidă şi mai

consecventă.

Accesoriu pentru tăiere compact

Cu ajutorului accesoriului tocător compact al

mixerului de mână de la Philips, puteţi toca

plante aromatice, nuci, brânză, ciocolată şi

ceapă.

Accesoriu tel

Accesoriu tel unic pentru mixerul de mână

Philips, pentru frişcă, maioneză, compoziţie

clătite şi multe altele. Face mixerul de mână

multifuncţional şi versatil.

Accesorii

Cană: 0,5 L

Tocător: Tocător compact

Tel

Specificaţii de design

Culori: Alb

Material bară: Metalic

Material carcasă: Polipropilenă şi cauciuc

Material lamă: Oţel inox

Specificaţii generale

Ax detaşabil: Cu 2 butoane

Setare de viteză: 1

Specificaţii tehnice

Frecvenţă: 50/60 Hz

Alimentare: 550 W

Tensiune: 220V-240 V

 

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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