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700 W, kovový nástavec

Proměnlivá rychlost a režim
Turbo

Nádoba 1 l, sekáček XL, šlehací
metla

 

HR1643/00

Výkonný ruční mixér se snadným ovládáním
Díky tlačítku SpeedTouch připravíte různá jídla podle svých

představ.

Výkonný tyčový mixér Philips se 700W motorem, technologií mixování Promix a

tlačítkem SpeedTouch pro intuitivní ovládání: čím více přitlačíte, tím větší je výkon.

Tento tyčový mixér vám umožní připravit čerstvé potraviny přesně s takovým

výsledkem, jak to máte rádi.

Nejlepší výsledky mixování během pár sekund

Optimální tok jídla a mixování

Výkonný 700W motor ručního mixéru pro ty nejlepší výsledky mixování

Univerzální a multifunkční

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

Šlehací metla pro šlehání smetany, majonézy a dalších pokrmů

Nádobka ProMix 1 l pro optimální mixování, šlehání a míchání

Intuitivní a pro snadné použití

Kryt proti odstřiku od nožů ve tvaru vlny

Ergonomicky navržené tělo kartáčku pro bezpečnou a snadnou manipulaci

Uvolnění jediným tlačítkem pro snadné sestavení

Technologie SpeedTouch pro intuitivní nastavení správné rychlosti

Spolehlivý a odolný

Ostří z tvrzené nerezové oceli

2letá záruka
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Přednosti

Technologie mixování ProMix

Technologie Philips ProMix vyvíjená ve

spolupráci s prestižní Univerzitou Stuttgart je

unikátní, pokročilou technologií, která používá

trojúhelníkový tvar k vytvoření optimálního toku

jídla a poskytuje vyšší výkon pro rychlejší a

konzistentnější mixování.

Výkonný 700W motor

Ruční mixér Philips s výkonným a spolehlivým

700wattovým motorem dokáže umixovat téměř

jakoukoli přísadu a výsledek bude krásně

hladký. Díky takovému výkonu motoru umí

tento ruční mixér zajistit i pohon pro nejrůznější

příslušenství.

Příslušenství kompaktního sekáčku

Díky kompaktnímu sekáčku ručního mixéru

Philips můžete sekat 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.

Ostří z nerezové oceli

Tento ruční mixér Philips má ostří z tvrzené

nerezové oceli. Tvar ostří je optimalizován tak,

aby poskytoval ty nejlepší výsledky mixování

s trojúhelníkovým mixovacím nástavcem

ProMix. Je určeno pro styk s potravinami a

nekoroduje.

2letá záruka

S 2letou celosvětovou zárukou.

Kryt proti odstřiku od nožů

Tvar vlny v dolní části nástavce ručního mixéru

zamezuje stříkání nebo nepořádku při

mixování.

Ergonomické pogumované tělo kartáčku

Ergonomická, na dotyk měkká rukojeť je

navržená tak, aby poskytovala pevný a

bezpečný úchop, což umožňuje snadné držení

a manévrování s tyčovým mixérem během

používání.

Systém uvolnění jedním tlačítkem

Snadné a rychlé připojení a uvolnění

mixovacího nástavce a veškerého příslušenství

jedním prstem.

SpeedTouch s funkcí Turbo

Intuitivní proměnlivé nastavení rychlosti a

funkce turbo v jednom tlačítku přidávají výkon

s tím, jak tlačítko tisknete. Začněte pomalu,

abyste předešli stříkání, a plynule zrychlujte,

dokud nedosáhnete rychlosti požadované pro

konkrétní použití a typ přísady. Připravujte

všechny své oblíbené recepty stisknutím

jediného tlačítka.

Nádobka ProMix 1 l

K ručnímu mixéru je přiložena nádobka

o objemu 1 l pro mixování, šlehání a míchání.

Nádobka k ručnímu mixéru se dodává

s praktickou hubičkou a odměrkami. Unikátní

trojúhelníkový tvar nádobky umožňuje snadné

uchopení a vytváří vír, který stahuje suroviny

dolů ke dnu nádobky, kde je mixovací nástavec

ProMix optimálně mixuje, šlehá nebo míchá.
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Specifikace

Příslušenství

Včetně: Šlehač, Dvoubřitý XL sekáček,

Nádobka

Obecné specifikace

Vlastnosti výrobku: Odnímatelný nástavec,

Vhodné do myčky, Funkce Turbo, Variabilní

rychlost

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Technické údaje

Délka kabelu: 1,2 m

Frekvence: 50/60 Hz

Spotřeba: 700 W

Napětí: 220–240 V

Kapacita nádobky: 1 L

Kapacita XL sekáčku: 300 ml

Design

Barva: Bílá

Povrchová úprava

Materiál příslušenství: Plast SAN

Materiál tyče: Kov

Materiál nože: Nerezová ocel

Materiál hlavního těla: Plast ABS
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