
 

Palični mešalnik

Avance Collection

 
700 W, kovinska mešalna palica
Promix

Prilagodljiva hitrost in turbo

Dvojne metlice, sekljalnik, vrč

 

HR1646/00 Popoln nadzor, priprava različne sveže hrane
S tehnologijo SpeedTouch lahko pripravljate različno hrano

Močan Philipsov palični mešalnik z močjo motorja 700 W, tehnologijo mešanja

Promix in gumbom SpeedTouch za intuitivno upravljanje: bolj ko pritiskate, večja

je moč. S tem paličnim mešalnikom lahko pripravite svežo hrano tako, kot želite.

Najboljši rezultati mešanja v nekaj sekundah

Optimalen pretok hrane in učinkovito mešanje

Zmogljiv 700 W motor paličnega mešalnika za najboljše rezultate mešanja

Vsestranski in večfunkcionalen

Sekljalnik za sekljanje zelišč, oreščkov, sira, čokolade in čebule

Nastavek za mešanje z dvema metlicama za palični mešalnik Philips

1-litrska posoda ProMix za optimalno mešanje in stepanje

Intuitivna in enostavna uporaba

Zaščitna rezila proti škropljenju posebne valovite oblike

Ergonomsko zasnovan ročaj za varno in enostavno uporabo

Sprostitev z enim gumbom za enostavno sestavljanje

Tehnologija SpeedTouch za intuitivno nastavitev prave hitrosti

Zanesljivo in trpežno

Mešalni nož iz kaljenega nerjavnega jekla

Dveletna garancija



Palični mešalnik HR1646/00

Značilnosti

Tehnologija mešanja ProMix

Philips ProMix je edinstvena in napredna

tehnologija, ki je bila razvita v sodelovanju s

prestižno univerzo v Stuttgartu. S posebno

trikotno obliko omogoča optimalen pretok

hrane ter največjo učinkovitost za hitrejše in

enakomernejše mešanje.

Zmogljiv 700 W motor

Palični mešalnik Philips z zmogljivim in

zanesljivim 700 W motorjem lahko meša

skoraj vse sestavine in zagotavlja gladke

rezultate. S tako zmogljivim motorjem lahko

palični mešalnik poganja tudi številne različne

nastavke.

Nastavek za mešanje z 2 metlicama

Ta nastavek za mešanje oziroma dvojni

stepalnik paličnega mešalnika Philips ima 2

metlici oziroma stepalnika. Z njim lahko celo

stepete testo za pecivo. Z nastavkom za

mešanje lahko zmešate, stepete velike količine

hitreje in z večjo prostornino kot z eno samo

metlico ali na roko. Stepete lahko testo za

pecivo, biskvit, mafine, smetano, jajca in

drugo.

Nastavek za kompakten sekljalnik

Kompakten sekljalnik paličnega mešalnika

Philips omogoča enostavno sekljanje zelišč,

oreščkov, sira, čokolade in čebule.

1-litrska posoda ProMix

Paličnemu mešalniku je priložena 1-litrska

posoda trikotne oblike. Posoda paličnega

mešalnika ima priročne merice in ustnik.

Edinstvena trikotna oblika posode omogoča

enostaven oprijem in ustvarja vrtinec, ki

sestavine potisne proti dnu posode, kjer je

kletka mešalnika ProMix, kar zagotavlja

optimalno mešanje in stepanje.

Zaščitna rezila proti škropljenju

Posebna valovita oblika na spodnjem delu

paličnega mešalnika preprečuje škropljenje ali

nered pri mešanju.

Ergonomski gumijasti ročaj

Mehak ergonomski ročaj, zasnovan za trden in

varen oprijem, omogoča enostavno držanje in

upravljanje paličnega mešalnika med uporabo.

Sistem sprostitve z enim gumbom

Preprosto, hitro in enostavno pritrjevanje in

snemanje mešalne palice in vseh nastavkov z

enim prstom.

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.



Palični mešalnik HR1646/00

Specifikacije

Dodatna oprema

Priloženo: Vrč, Kompakten sekljalnik, Ročni

mešalnik

Splošne specifikacije

Značilnosti izdelka: Snemljiva gred, Primerno

za pomivalni stroj, Funkcija Turbo, Različne

hitrosti

Tehnične specifikacije

Frekvenca: 50/60 Hz

Napajanje: 700 W

Napetost: 220-240 V

Prostornina posode: 1 L

Dolžina kabla: 1,2 m

Servis

2-letna mednarodna garancija

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Zasnova

Barva: Bela

Površina

Material nastavkov: SAN, plastika

Material rezila: Kovina

Rezilo: Nerjavno jeklo

Material glavnega ohišja: ABS, plastika
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