
Ponorný mixér

Viva Collection

 
650 W

Kovové rameno, dvojčinný nôž

2 kusy príslušenstva

16 rýchlostí + funkcia turbo

 

HR1616/00

Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch

každý deň
Jednoduché mixovanie, drvenie a šľahanie pri rôznych

rýchlostiach

Tento ponorný mixér od spoločnosti Philips predstavuje spojenie 650-wattového

výkonu s dvojsmernou čepeľou a viacstupňovým nastavením rýchlosti. Prináša

hladké vyšľahanie už za pár sekúnd. Príprava zdravej a chutnej domácej stravy

nebola nikdy taká jednoduchá!

Ľahké spracovanie a odkladanie

Nástavec na pyré na prípravu toho najjemnejšieho zemiakového pyré

Šľahacia metlička na vyšlahanie majonézy a šľahačky

Rúčka a tlačidlá s príjemným povrchom

1 l nádoba ponorného mixéra

Hladké výsledky za pár sekúnd

Čepeľ Double Action

Vyberte optimálnu rýchlosť pre všetky druhy prísad

Veľmi výkonné tlačidlo Turbo aj pre najtvrdšie prísady

Výkonný 650 W motor

Žiadne vyšplechovanie počas mixovania

Kryt čepele so špeciálnym vlnitým tvarom chráni pred vyšplechovaním



Ponorný mixér HR1616/00

Hlavné prvky

16 rýchlostí a stupeň Turbo

Vďaka 16 nastaveniam rýchlosti môžete vybrať

optimálnu rýchlosť pre všetky typy prísad, a

vytvoriť tak požadovanú konzistenciu surovín

alebo ich najemno rozmixovať.

Čepeľ Double Action

Čepeľ Double Action ponorného mixéra Philips

seká horizontálne aj vertikálne.

Nástavec na pyré

Nástavec na pyré pre ponorný mixér Philips

pripraví krémové zemiakové pyré.

Rúčka a tlačidlá s príjemným povrchom

Rúčka a tlačidlá s príjemným povrchom

zabezpečia komfort pri používaní produktu.

Tlačidlo Turbo

Pre najtvrdšie prísady.

Šľahacia metlička na šľahanie

Šľahacia metlička na vyšlahanie majonézy a

šľahačky

Ochrana proti vyšplechovaniu

Špeciálny vlnitý tvar v spodnej časti ramena

ponorného mixéra vás pri mixovaní ochráni

pred vyšplechnutím a neporiadkom.

Výkonný 650 W motor

Výkonný 650 W motor

1 l nádoba

S 1 l nádobou je možné odmerať presné

množstvo prísad a tiež rýchlo pripraviť polievky,

pyré či kokteily.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Nástavec na zemiakové pyré: áno

Metlička: áno

Nádoba: 1 l

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Biela a levanduľová

Materiál ramena: Kov

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál plášťa: PP a guma

Materiál nádoby: SAN

Všeobecné špecifikácie

Funkcia Turbo: áno

Nastavenie rýchlosti: 16

Technické špecifikácie

Kapacita nádoby: 1,0 l

Výkon vo wattoch: 650 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 1,3 m
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