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Daily Collection

 
650 W

Bară din metal ProMix

2 viteze inclusiv Turbo

Accesoriu mixer şi tocător

 
HR1629/90

Mixer de mână 2 în 1 cu funcţie mixer
650 W ProMix cu turbo şi accesoriu mixer

Mixerul de mână Philips combină o putere de 650 W, tehnologia de amestecare ProMix şi funcţia Turbo pentru

rezultate optime chiar şi în aplicaţii dure. Datorită accesoriului pentru mixer, poţi pregăti cu uşurinţă aluat pentru

prăjituri, poţi bate albuşuri şi poţi face cremă.

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

Bucură-te de o multitudine de reţete

Accesoriu mixer cu două palete pentru mixerul de mână Philips

Tocător pentru plante aromatice, nuci, brânză, ciocolată şi ceapă

Uşor de utilizat

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



Mixer vertical HR1629/90

Repere Specificaţii

Tehnologie de amestecare ProMix

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.

Motor de 650 Waţi

Cu ajutorul motorului puternic de 650 de Waţi,

poate fi amestecat aproape orice tip de

ingredient.

Funcţie Turbo

Graţie funcţiei turbo a mixerului de mână de la

Philips, poţi tăia chiar şi cele mai dure

ingrediente.

Apărătoare lamă, împotriva stropirii

Forma specială de val din partea inferioară a

barei de amestecare a mixerului vertical

garantează lipsa stropirii sau murdăririi în

timpul amestecării.

Accesoriu mixer cu 2 palete

Acest accesoriu pentru mixer sau tel dublu

pentru mixerul vertical Philips are 2 palete sau

teluri. Poate pregăti chiar şi aluatul pentru

prăjituri. Accesoriul pentru mixer te ajută să

amesteci şi să baţi cantităţi mai mari, mai

rapid şi cu un volum mai mare decât cu telul

unic sau cu mâna. Poţi pregăti aluat pentru

prăjituri, pandişpan, brioşe, frişcă, ouă şi multe

altele.

Accesoriu pentru tăiere compact

Cu ajutorului accesoriului tocător compact al

mixerului vertical de la Philips, poţi toca plante

aromatice, nuci, brânză, ciocolată şi ceapă.

Sistem de eliberare cu 2 butoane

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.

Accesorii

Tocător: Tocător compact

Mixer

Specificaţii de design

Culori: Negru, metalic şi roşu

Material bară: Metalic

Material carcasă: PP, plastic

Material lamă: Oţel inoxidabil

Specificaţii generale

Ax detaşabil: Cu 2 butoane

Setare de viteză: 2 (inclusiv turbo)

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1,2 m

Frecvenţă: 50/60 Hz

Alimentare: 650 W

Tensiune: 220-240 V

 

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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