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Dupla habverő, aprító, kehely
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Tökéletes vezérlés számtalan friss étel

elkészítéséhez
Ételek széles választéka készíthető el a SpeedTouch

segítségével

Nagy teljesítményű Philips rúdmixer 700 W-os motorteljesítménnyel. Promix

turmixolási technológia és intuitív vezérlést biztosító SpeedTouch gomb: Minél

erősebben nyomja a gombot, annál nagyobb teljesítményt nyújt rúdmixere. Ezzel

a rúdmixerrel úgy készítheti el friss ételeit, ahogyan csak szeretné.

A legjobb turmixolási eredmény másodpercek alatt

Optimális alapanyag-áramlás és keverési teljesítmény

Nagy teljesítményű, 700 W-os rúdmixer motor a legjobb turmixolási eredményhez

Sokoldalú és többfunkciós felhasználhatóság

Aprítótartozék fűszernövények, csonthéjasok, sajt, csokoládé és hagyma aprításához

Mixer tartozék két habverővel Philips rúdmixerhez

1 literes ProMix kehely az optimális turmixolás, habverés és keverés érdekében

Logikus és könnyű használat

Fröccsenés elleni védelem, speciális hullámformával

Ergonomikusan tervezett markolat a biztonságos és egyszerű használat érdekében

Egygombos kioldórendszer az egyszerű összeszerelésért

A SpeedTouch gomb segítségével könnyen beállítható a megfelelő sebesség

Megbízható és tartós

Edzett rozsdamentes acél aprítókés

2 év garancia
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Fénypontok

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.

Erőteljes 700 W-os motor

A 700 W-os nagy teljesítményű és

megbízható motorral rendelkező Philips

rúdmixer szinte bármilyen hozzávalót

leturmixol és sima, lágy eredményt biztosít.

Ezzel a motorteljesítménnyel a rúdmixer a

tartozékok széles választékának meghajtására

is képes.

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.

1 literes ProMix kehely

A rúdmixer tartozéka egy 1 literes, háromszög

alakú kehely. A rúdmixerhez tartozó kehely

praktikus kiöntőcsővel és mértékjelöléssel van

ellátva. Az egyedi, háromszög alakú kehely

könnyű markolata olyan örvénylést hoz létre,

amely lehúzza az összetevőket a kehely aljára,

ahol a ProMix mixerrúd található, az optimális

turmixolás, habverés és keverés érdekében.

Fröccsenés elleni védelem

A rúdmixer keverőrúdjának alján lévő speciális

hullámforma garantálja a fröccsenésmentes

mixelést.

Ergonomikus gumírozott markolat

Az ergonomikus, puha fogású markolatot úgy

alakították ki, hogy szoros és biztos fogása

révén a rúdmixer könnyen kézben tartható

legyen, és könnyen lehessen irányítani

használat közben.

Egygombos kioldórendszer

A mixerrúd és az összes tartozék könnyen,

gyorsan és egyszerűen fel- és leszerelhető

egyetlen ujjal.

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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Műszaki adatok

Tartozékok

Mellékelve: Kehely, Kompakt aprító, Mixer

Általános jellemzők

Termékjellemzők: Levehető rúd,

Mosogatógépben tisztítható, Turbó funkció,

Változtatható sebességbeállítás

Műszaki adatok

Frekvencia: 50/60 Hz

Tápellátás: 700 W

Feszültség: 220-240 V

Tárolóképesség: kehely: 1 l

Vezetékhossz: 1,2 m

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Design

Szín: fehér

Kidolgozás

Tartozékok anyaga: SAN műanyag

A rúd anyaga: Fém

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

A készülékház anyaga: ABS műanyag
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