Broşură pre-vânzare pentru ţara: România (2019, Martie 28)
Mixer de mână cu tehnologie de amestecare ProMix
• 650 W, bară din metal
• ProMix
• Bol de 0,5 l, tocător XL, tel
• 2 viteze inclusiv Turbo

HR1627/00

Mai multă putere pentru rezultate mai fine
Mixer de mână ProMix de 650 W cu funcţie turbo
Mixerul de mână Philips combină puterea de 650 waţi, tehnologia de amestecare ProMix şi funcţia Turbo, pentru rezultate fine,
chiar şi pentru aplicaţiile dificile. Graţie accesoriilor tocător XL şi tel, acum toacă ceapa şi bate frişca.
Beneficii

Rezultat ideal în câteva secunde
• Circulaţie optimă a alimentelor şi performanţă de amestecare
• Motor puternic pentru preparare optimă a alimentelor
• Buton Turbo pentru cele mai dure ingrediente

Pasare fără stropire
• Apărătoare lamă, împotriva stropirii, cu formă specială de val

Uşor de utilizat

• Sistem de eliberare cu 2 butoane pentru demontarea uşoară a barei
pentru blender

Bucură-te de o multitudine de reţete
• Accesoriu tel pentru frişcă, maioneză şi multe altele
• Tocător XL pentru tocarea în cantităţi mari
• Bol de măsurare pentru blender de mână, de 0,5 l

Daily Collection

Caracteristici
Apărătoare lamă, împotriva stropirii

Tehnologie de amestecare ProMix

Forma specială de val din partea inferioară a barei de amestecare a mixerului
de mână garantează lipsa stropirii sau murdăririi în timpul amestecării.

Creată împreună cu prestigioasa Universitate din Stuttgart, Philips ProMix este
o tehnologie unică, avansată, care utilizează o formă triunghiulară specifică
pentru a crea un flux optim al alimentelor şi o performanţă maximă, pentru o
amestecare mai rapidă şi mai consecventă.

Accesoriu tel

Bol de 0,5 l

Accesoriu tel unic pentru mixerul de mână Philips, pentru frişcă, maioneză,
compoziţie clătite şi multe altele. Face mixerul de mână multifuncţional şi
versatil.
Accesoriu de tăiere XL

Cu ajutorul bolului de 0,5 l, poţi măsura ingredientele pentru reţetele tale şi
totodată amesteca supe, piureuri sau shake-uri.
Motor de 650 Waţi

Cu accesoriul tocător XL (1000 ml) al mixerului de mână Philips poţi tăia
cantităţi mari de carne, plante aromatice, nuci, brânză, ciocolată şi ceapă în
câteva secunde.

Cu ajutorul motorului puternic de 650 de Waţi, poate fi amestecat aproape
orice tip de ingredient.

Sistem de eliberare cu 2 butoane

Funcţie Turbo

Cu ajutorul sistemului de eliberare cu 2 butoane al mixerului de mână de la
Philips, este uşor să demontezi bara pentru amestecare pentru o curăţare
facilă.

Graţie funcţiei turbo a mixerului de mână de la Philips, poţi tăia chiar şi cele
mai dure ingrediente.

Specificaţii
Reţineţi că aceasta este o broşură pentru servicii de pre-vânzare. Conţinutul acestei broşuri reflectă datele pe care le deţinem la data şi în ţara menţionate mai sus. Conţinutul acestei
broşuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conţinutul acestei broşuri.

Accesorii
Cană
Tocător
Tel

Specificaţii generale
0,5 L
Tocător XL
Da

Specificaţii de design
Culori
Material bară
Material carcasă
Material bol
Material lamă

Ax detaşabil
Setare de viteză
Funcţie Turbo

Cu 2 butoane
2 (inclusiv turbo)
Da

Specificaţii tehnice
Alb, negru şi roşu
Metalic
Polipropilenă şi cauciuc
SAN
Oţel inox

Lungime cablu
Frecvenţă
Alimentare
Tensiune

1,25 m
50/60 Hz
650 W
220-240 V
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Daily Collection
Dimensiunile ambalajului
Înălţime
Lăţime
Adâncime
Greutate netă
Greutate brută
EAN
Număr de produse
incluse
Ţara de origine
Cod sisteme armonizate

28,00 cm
25,00 cm
25,00 cm
1,44 kg
2,02 kg
08710103673712
1

Cutie exterioară
Lungime
Lăţime
Înălţime
Greutate brută
EAN
Număr de ambalaje

52,00 cm
51,90 cm
30,00 cm
8,58 kg
18710103673719
4
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