
Rúdmixer

Viva Collection

 
650 W fémrúd

Kettős hatású kés

1 literes mérőedény, aprító

16 sebesség + turbó fokozat

 

HR1615/00

Élvezze saját készítésű ételeit és italait egész

nap

Egyszerű mixelés különböző sebességeken

A Philips rúdmixer másodpercek alatt tökéletes eredményt ad a 650 wattos

teljesítménynek, a kétfunkciós pengének és a több fokozatú sebességbeállítási

funkciónak köszönhetően. Az egészséges és ízletes ételek otthoni elkészítése még

sosem volt ilyen egyszerű!

Tökéletes eredmény, másodpercek alatt

Kettős hatású kések

Válassza ki az optimális sebességet bármely hozzávalóhoz

Kivételesen nagy teljesítményű turbó gomb a legkeményebb alapanyagokhoz

Nagy teljesítményű, 650 W-os motor

Egyszerű működtetés és tárolás

Puha tapintású markolat és gombok

Aprítótartozék

1 literes mérőedény rúdmixerhez

Nem fröcsköl turmixolás közben

Fröccsenés elleni védelem, speciális hullámformával

Gyors és egyszerű tisztítás

Levehető rozsdamentes rúd



Rúdmixer HR1615/00

Fénypontok Műszaki adatok

16 sebesség és turbó

A 16 sebességbeállításnak köszönhetően

mindegyik típusú hozzávalóhoz kiválaszthatja

az optimális sebességet a kívánt állag vagy a

legkrémesebb eredmény érdekében.

Turbó gomb

A legkeményebb hozzávalókhoz.

Kettős hatású kések

A Philips rúdmixer kettős hatású kései

keresztben és hosszában is vágnak.

Aprítótartozék

Aprítótartozék hagyma, sajt és még sok

alapanyag aprításához.

Puha tapintású markolat és gombok

A puha tapintású markolat és gombok

kényelmes használatot biztosítanak.

Levehető rozsdamentes rúd

Levehető rozsdamentes rúd

1 literes mérőedény

Az 1 literes mérőedénnyel kimérheti a receptek

hozzávalóit, de gyorsan összeturmixolhat

benne leveseket, püréket vagy turmixokat is.

Fröccsenés elleni védelem

A rúdmixer keverőrúdjának alján lévő speciális

hullámforma garantálja a fröccsenésmentes

mixelést.

Nagy teljesítményű, 650 W-os motor

Nagy teljesítményű, 650 W-os motor

 

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): Fehér és levendula szín

A rúd anyaga: Fém

Bevonat anyaga: PP és gumi

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

Az edény anyaga: SAN

Általános jellemzők

Turbó funkció

Levehető rúd: 2 gombbal

Sebességbeállítás: 16

Tartozékok

Aprító: Kompakt aprító

Mérőpohár: 1 l

Műszaki adatok

Frekvencia: 50/60 Hz

Feszültség: 220-240 V

Teljesítmény: 650 W

Vezetékhossz: 1,3 m
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