
Saumikser

Daily Collection

 
650 W, metallist segamisotsak

ProMix

0,5 l nõu, hakkija, vispel

Kaks kiirust, sh turbofunktsioon

 

HR1625/00

Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks

650 W ProMix saumikser turbofunktsiooniga

Philipsi saumikseris on ühendatud 650-vatine võimsus, ProMix

mikserdamistehnoloogia ja turborežiim. Nii saavutate ühtlase tulemuse ka kõige

raskemini purustatavate komponentide puhul. Tänu kompaktsetele lisatarvikutele -

hakkijale ja visplile - saate nüüd tükeldada ka sibulat ja vahustada vahukoort.

Ühtlased segud sekunditega

Optimaalne toiduvoog ja segamisjõudlus

Võimas mootor optimaalseks toiduvalmistamiseks

Turbonupp tugevamate koostisainete töötlemiseks

Segamise ajal ei tekita pritsmeid

Erilise lainelise kujuga pritsmekaitsega lõiketera

Lihtne kasutada

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Nautige erinevaid retsepte

Hakkija maitserohelise, pähklite, juustu, šokolaadi ja sibulate hakkimiseks

Vispel vahukoore, majoneesi ja muude ainete töötlemiseks.

0,5 l saumikseri mõõtenõu



Saumikser HR1625/00

Esiletõstetud tooted

0,5 l nõu

0,5 l nõu abil saate mõõta oma retseptide

koostisaineid, kuid ka suppe, püreesid või

segusid kiiresti segada.

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem

Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega

vabastussüsteemi abil on saumikseri vart

puhastamise hõlbustamiseks lihtne

eemaldada.

650 W mootor

Võimsa 650 W mootoriga saab segada

peaaegu kõiki koostisaineid.

Pritsmekaitsega lõiketera

Saumikseri otsaku alumise osa laineline kuju

tagab selle, et mikserdamise ajal ei teki

pritsmeid ega segadust.

Kompaktne hakkija

Philipsi saumikseri kompaktse hakkijaga saate

hakkida maitserohelist, pähkleid, juustu,

šokolaadi ja sibulaid.

ProMix-segamistehnoloogia

Tunnustatud Stuttgarti Ülikooliga koostöös

loodud Philips ProMix on ainulaadne

täiustatud tehnoloogia, mis kasutab

optimaalse toiduvoo ja maksimaalse jõudluse

tagamiseks kolmnurkset kuju, tagades kiirema

ja ühtlasema segamise.

Turbofunktsioon

Philipsi saumikseri turborežiimiga saate

tükeldada isegi kõige raskemini purustatavaid

komponente.

Vispel

Vispel Philipsi saumikserile vahukoore,

majoneesi, pannkoogitaina ja muu

valmistamiseks. Vispel muudab teie saumikseri

multifunktsionaalseks ja mitmekülgseks.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.



Saumikser HR1625/00

Spetsifikatsioon

Tarvikud

Kann: 0,5 l

Hakkija: Kompaktne hakkija

Vispel

Projektlahenduse spetsifikatsioon

Värvus(-ed): Valge, must ja punane

Saumikseri materjal: Metall

Korpuse materjal: PP ja kumm

Nõu materjal: SAN

Tiiviknoa materjal: Roostevaba teras

Üldine spetsifikatsioon

Äravõetav võll: 2 nupuga

Kiiruseseadistus: 2 (sh turbofunktsioon)

Turbofunktsioon

Tehnilised andmed

Juhtme pikkus: 1,25 m

Sagedus: 50/60 Hz

Võimsus: 650 W

Pinge: 220–240 V
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