
Ръчен пасатор

Viva Collection

  650 W, метална ос

Нож с двойно действие

1 л мерителна кана, уред за

нарязване

16 скорости + турбо

 

HR1615/00 Наслаждавайте се на домашно приготвени храни и

напитки всеки ден

Лесно смесване и кълцане при различни скорости

Ръчният пасатор Philips съчетава мощност от 650 вата, нож с двойно действие и множество

настройки за скорост, което дава чудесен фин резултат за броени секунди. Приготвянето

на здравословна и вкусна домашна храна никога не е било толкова лесно!

Фин резултат за секунди

Нож с двойно действие

Избирате оптималната скорост за всеки вид продукти

Свръхмощен турбо-бутон за най-твърдите продукти

Мощен 650 W мотор

Лесна употреба и съхранение

Удобни за работа дръжка и бутони

Кълцаща приставка

1 л мерителна кана на ръчния пасатор

Без разплискване при пасиране

Предпазител за ножа против разплискване със специална вълниста форма

Бързо и лесно почистване

Подвижна ос от неръждаема стомана



Ръчен пасатор HR1615/00

Акценти Спецификации

16 скорости и "турбо"

16 настройки за скорост, за да можете да изберете

оптималната скорост за всеки продукт и да го

пасирате с желаната консистенция или гладкост.

Бутон "турбо"

За най-твърди продукти.

Нож с двойно действие

Ножът с двойно действие на този ръчен пасатор

Philips реже хоризонтално и вертикално.

Кълцаща приставка

Кълцаща приставка за лук, сирене и други.

Удобни за работа дръжка и бутони

Удобните дръжка и бутони осигуряват комфортна

работа с уреда.

Подвижна ос от неръждаема стомана

Подвижна ос от неръждаема стомана

1 л мерителна кана

С мерителната кана от 1 л можете да измерите

съставките за вашите рецепти, а също и да пасирате

бързо супи, пюрета или шейкове.

Предпазител за ножа против разплискване

Специалната вълниста форма в долната част на оста

за пасиране на ръчния пасатор гарантира, че докато

пасирате няма да има разплискване или мръсотия.

Мощен 650 W мотор

Мощен 650 W мотор

 

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Бяло и лилаво

Материал - пръчка: Метал

Материал - корпус: Полипропилен и гума

Материал - нож: Неръждаема стомана

Материал - кана: SAN

Общи спецификации

Функция "турбо"

Подвижна ос: С 2 бутона

Настройка на скоростта: 16

Аксесоари

Уред за нарязване: Компактна кълцаща приставка

Мерителна кана: 1 л

Технически данни

Честота: 50/60 Hz

Напрежение: 220-240 V

Мощност: 650 W

Дължина на кабела: 1,3 м
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