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650 W

ProMix technológia, fém rúddal

2 sebesség turbó fokozattal

Mixer tartozék és aprító

 
HR1629/90

2 az 1-ben rúdmixer mixer tartozékkal
650 W, ProMix technológia turbó fokozattal és mixer tartozék

Philips rúdmixer – 650 Watt teljesítmény, ProMix turmixolási technológia és turbó funkció az egyenletes

teljesítményért még szilárd alapanyagok esetén is. A mixer tartozéknak köszönhetően egyszerűen készíthető

vele tortatészta, tojáshab és krém is.

Tökéletes eredmény, másodpercek alatt

Optimális alapanyag-áramlás és keverési teljesítmény

Nagy teljesítményű motor az optimális ételkészítéshez

Turbó gomb a legkeményebb hozzávalókhoz

Nem fröcsköl turmixolás közben

Fröccsenés elleni védelem, speciális hullámformával

Receptek széles választéka

Mixer tartozék két habverővel Philips rúdmixerhez

Aprítótartozék fűszernövények, csonthéjasok, sajt, csokoládé és hagyma aprításához

Egyszerű használat

2 gombos kioldórendszer a mixerrúd egyszerű eltávolításához



Rúdmixer HR1629/90

Fénypontok Műszaki adatok

ProMix turmixolási technológia

A rangos Stuttgarti Egyetemmel

együttműködésben kifejlesztett egyedülálló

Philips ProMix speciális technológia a

különleges háromszög alakzatú mozgás révén

optimális alapanyag-áramlást és keverési

teljesítményt biztosít a gyorsabb és alaposabb

turmixolásért.

650 wattos motor

A 650 watt teljesítményű motorral

gyakorlatilag minden alapanyag

összeturmixolható.

Turbó funkció

A Philips rúdmixer Turbó funkciója a

legkeményebb alapanyagokkal is elbánik.

Fröccsenés elleni védelem

A rúdmixer keverőrúdjának alján lévő speciális

hullámforma garantálja a fröccsenésmentes

mixelést.

Mixer tartozék 2 habverővel

Ez a Philips rúdmixerhez kínált mixer tartozék

vagy dupla habverő 2 habverőszárral

rendelkezik. Akár tortatészta is készíthető vele.

A mixer tartozék segítségével nagyobb

mennyiségeket verhet fel habbá gyorsabban

és még nagyobb térfogatra, mint az egyszeres

habverővel vagy kézzel. Készíthető vele

tortatészta, piskótatészta, muffin, felverhető

vele hab, tojás és egyebek.

Kompakt aprítótartozék

A Philips rúdmixer kompakt aprítótartozékával

fűszernövényeket, csonthéjasokat, sajtot,

csokoládét és hagymát apríthat.

2 gombos kioldórendszer

A Philips rúdmixer 2 gombos

kioldórendszerével könnyedén eltávolítható a

mixerrúd az egyszerű tisztítás érdekében.

Tartozékok

Aprító: Kompakt aprító

Mixer

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): Fekete, metálszín és vörös

A rúd anyaga: Fém

Bevonat anyaga: PP műanyag

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

Általános jellemzők

Levehető rúd: 2 gombbal

Sebességbeállítás: 2 (turbó fokozat is)

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 1,2 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Tápellátás: 650 W

Feszültség: 220-240 V

 

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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