
 

Пасатор

Daily Collection

  650 W

ProMix метална ос

2 скорости, включително турбо

Аксесоар миксер, XL кълцаща

приставка

 

HR1628/00

Пасатор "2 в 1" с функция миксер
650 W ProMix с турбо и приставка миксер

Пасаторът Philips комбинира 650 вата мощност, технология за пасиране ProMix и турбо

функция за гладки резултати дори при трудни задачи. Благодарение на приставката миксер

той може да приготви торта по-добре, разбивайки с лекота яйчни белтъци и сметана.

Фин резултат за секунди

Оптимален поток на храната и ефективност на пасирането

Мощен мотор за оптимално приготвяне на храна

Турбо бутон за най-твърдите продукти

Без разплискване при пасиране

Предпазител за ножа против разплискване със специална вълнообразна форма

Приготвяйте разнообразие от рецепти

Аксесоар миксер с две бъркалки за пасатор Philips

XL уред за нарязване на лук, месо, ядки, сирене, шоколад

Лесна употреба

Система за освобождаване с 2 бутона за лесно премахване на приставката за пасиране



Пасатор HR1628/00

Акценти

Технология за пасиране "ProMix"

Разработен заедно с престижния Щутгартски

университет, Philips ProMix е уникална, авангардна

технология, използваща специфична триъгълна форма,

за да създаде оптимален поток на храната и

максимална ефективност за по-бързо и по-еднородно

пасиране.

650 W мотор

С мощния 650-ватов мотор почти всяка съставка

може да бъде пасирана.

Функция "Турбо"

С функцията "Турбо" на пасатора Philips можете да

нарежете дори най-твърдите продукти.

Предпазител за ножа против разплискване

Специалната вълнообразна форма в долната част на

оста за пасиране гарантира, че докато пасирате няма

да има разплискване.

Аксесоар миксер с 2 бъркалки

Аксесоарът миксер или двойната бъркалка за

пасатора Philips има 2 бъркалки. Той дори прави

тесто за торта. Аксесоарът миксер ви помага да

смесвате и разбивате по-големи количества по-бързо

и с повече обем, отколкото с единичната бъркалка

или на ръка. Можете да правите тесто за торта,

пандишпан, кексчета, сметана, яйца и още.

Кълцаща приставка XL

С XL аксесоара за нарязване (1000 мл) за пасатор

Philips можете да накълцате големи количества месо,

подправки, ядки, сирене, шоколад и лук за секунди.

Система за освобождаване с 2 бутона

Със системата за освобождаване с 2 бутона на

пасатора Philips премахването на приставката за

пасиране е лесно – за лесно почистване.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Аксесоари

Уред за нарязване: XL кълцаща приставка

Миксер

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Бяло

Материал - пръчка: Metal

Материал – корпус: Пластмаса (полипропилен)

Материал – нож: Неръждаема стомана

Общи спецификации

Подвижна ос: С 2 бутона

Настройка на скоростта: 2 (вкл. турбо)

Технически данни

Дължина на кабела: 1,2 м

Честота: 50/60 Hz

Захранване: 650 W

Напрежение: 220 – 240 V
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