
Mixer de mână

Viva Collection

 

650 W

bară din metal

Cană

 

HR1614/00

Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă

în orice zi

Blender de mână cu diferite viteze

Mixerul de mână Philips combină o putere de 650 Watt cu o lamă cu dublă

acţiune şi cu mai multe setări de viteză, oferind rezultate ideale în câteva secunde.

Prepararea în casă a alimentelor delicioase şi sănătoase nu a mai fost niciodată

atât de uşoară!

Rezultat ideal în câteva secunde

Motor puternic de 650 Waţi

Lamă cu dublă acţiune

Selectaţi viteza optimă pentru toate tipurile de ingrediente

Buton Turbo de putere suplimentară pentru ingredientele cele mai dificile

Preparare şi depozitare uşoare

Bol de 1 l cu capac pentru păstrarea supelor, piureuri sau shake-uri

Mâner şi butoane moi

Capac de protecţie pentru protejarea cuţitului în timpul depozitării

Pasare fără stropire

Apărătoare lamă, împotriva stropirii

Curăţare rapidă şi eficientă

Ax din oţel inoxidabil, detaşabil



Mixer de mână HR1614/00

Repere Specificaţii

Motor puternic de 650 Waţi

Motor puternic de 650 Waţi

Buton Turbo

Pentru cele mai dificile ingrediente.

Lamă cu dublă acţiune

Lama cu dublă acţiune a mixerului de mână

Philips taie orizontal şi vertical.

Apărătoare lamă, împotriva stropirii

Fără stropire sau murdărie în timpul

amestecării.

Capac de protecţie

Capac de protecţie pentru protejarea cuţitului

în timpul depozitării

Bol de 1 l cu capac

Bol de 1 l cu capac pentru păstrarea supelor,

piureuri sau shake-uri

 

Specificaţii de design

Material lamă: Oţel inox

Material carcasă: Polipropilenă şi cauciuc

Material bară: Metalic

Culori: Alb şi lavandă

Borcane pentru ingrediente: SAN

Specificaţii generale

Viteze: 16 viteze

Buton Turbo

Accesorii

Cană

Specificaţii tehnice

Capacitate bol: 1 l

Lungime cablu: 1,3 m

Frecvenţă: 50/60 Hz

Tensiune: 220-240 V

Putere (în waţi): 650 W
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