
Ruční mixér

Viva Collection

 
650 W, kovová tyč

ProMix

Nádoba 0,5 l, sekáček, šlehací
metla

16 rychlostí + turbo

 
HR1633/80

Praktický výkonný motor
Mixér ProMix pro optimální výsledky

Ruční mixér Philips v sobě kombinuje výkon 650 W a technologii ProMix spolu s různými nastaveními rychlosti,

díky čemuž dosáhnete dokonale hladkého výsledku během několika vteřin. Příprava domácích jídel nikdy

nebyla tak snadná!

Hladký výsledek během sekund

Trojúhelníkový tvar pro optimální tok a mixování

Vyberte optimální rychlost pro každý typ ingredience

Při mixování nerozstřikuje

Kryt proti odstřiku od nožů ve tvaru vlny

Vychutnejte si nejrůznější recepty

0,5l měrná nádoba pro ruční mixér

Sekáček pro sekání bylinek, ořechů, sýru, čokolády a cibule

Šlehací metla pro šlehání smetany, majonézy a dalších pokrmů

Výkon pod kontrolou

Zvlášť výkonné tlačítko turbo

Výkonný motor pro optimální přípravu pokrmů

Měkká rukojeť a tlačítka



Ruční mixér HR1633/80

Přednosti

Technologie mixování ProMix

Ruční mixér Philips s technologií ProMix byl

vyvíjen ve spolupráci s prestižní Univerzitou

Stuttgart. Jedná se o pokročilou technologii pro

konzistentnější a rychlejší mixování. Unikátní

technologie ProMix používá trojúhelníkového

tvaru k vytvoření optimálního toku a poskytuje

vyšší výkon. Připravujte hedvábně jemné

polévky a smoothies.

16 rychlostí a turbo

Díky 16 nastavením rychlosti můžete vybrat

optimální rychlost pro všechny typy ingrediencí

a vytvořit tak požadovanou konzistenci nebo

ten nejjemnější výsledek.

Zvlášť výkonné tlačítko turbo

Ruční mixér Philips nabízí zvlášť výkonný

režim tlačítka turbo pro ty nejhrubší

ingredience.

Kryt proti odstřiku od nožů

Tvar vlny v dolní části nástavce ručního mixéru

zamezuje stříkání nebo nepořádku při

mixování.

0,5litrová nádobka

S 0,5litrovou nádobkou můžete odměřit

ingredience pro své recepty a zároveň rychle

mixovat polévky, pyré či koktejly.

Příslušenství kompaktního sekáčku

Díky kompaktnímu sekáčku (300 ml) ručního

mixéru Philips můžete během chvilky nasekat

maso, bylinky, ořechy, sýr, čokoládu a cibule.

Šlehací metla

Šlehací metla ručního mixéru Philips pro

šlehání smetany, majonézy, těsta na palačinky

a dalších pokrmů. Díky šlehací metle je ruční

mixér multifunkční a univerzální.

650W motor

Výkonný 650W motor vám umožní rozmixovat

téměř každou ingredienci.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.



Ruční mixér HR1633/80

Specifikace

Příslušenství

Nádobka: 0,5 l

Sekáček: Kompaktní sekáček

Šlehač: Ano

Specifikace provedení

Barva(y): Bílá, černá a červená

Materiál tyče: Kov

Materiál krytu: PP a guma

Materiál nože: Nerezová ocel

Materiál nádoby: SAN

Obecné specifikace

Odnímatelný nástavec: Se 2 tlačítky

Nastavení rychlosti: 16

Funkce Turbo: Ano

Technické údaje

Délka kabelu: 1,3 m

Frekvence: 50/60 Hz

Spotřeba: 650 W

Napětí: 220–240 V
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