
Ponorný mixér

Avance Collection

 

600 W

kovové rameno

3 doplnky

 

HR1652/90

Maximálne výsledky, minimálna námaha
Revolučný dizajn s tvarovaným uchopením umožňuje

jednoduchú manipuláciu

Ponorný mixér Avance Collection má revolučný dizajn s tvarovaným uchopením a

spája v sebe silný a odolný motor s viacerými nastaveniami rýchlosti (20), takže

vám poskytne výkon, rýchlosť a istotu, že dosiahnete maximálne výsledky pri

minimálnej námahe.

Pohodlná rukoväť a jednoduchá manipulácia

Uvoľnenie jedným tlačidlom

Dizajn s tvarovaným uchopením

Hladké výsledky za pár sekúnd

Veľmi výkonné tlačidlo Turbo

20 nastavení rýchlosti

Ľahké spracovanie a odkladanie

Ochranné veko na ochranu sekacieho noža pri odkladaní

1 l nádoba s vekom na uskladnenie polievok, pyré či kokteilov

Nakrája cibuľu, bylinky, tvrdý syr a iné

XL sekací nástavec na sekanie veľkých množstiev

Zúbkované čepele na drvenie ľadu v XL sekacom nástavci

Žiadne vyšplechovanie počas mixovania

Ochrana proti vyšplechovaniu



Ponorný mixér HR1652/90

Hlavné prvky

Dizajn s tvarovaným uchopením

Dizajn s tvarovaným uchopením s veľkými

prepínačmi.

Uvoľnenie jedným tlačidlom

Uvoľnenie jedným tlačidlom umožňuje

jednoduché zloženie aj rozloženie.

20 nastavení rýchlosti

20 nastavení rýchlosti zaručí optimálny výkon.

Veľmi výkonné tlačidlo Turbo

Ponorný mixér Philips má veľmi výkonné

tlačidlo Turbo pre najtvrdšie prísady.

1 L nádobka s vekom

1 l nádoba s vekom na uskladnenie polievok,

pyré či kokteilov

Príslušenstvo pre sekací nástavec XL

XL sekací nástavec na sekanie veľkých

množstiev

Zúbkované čepele pre XL sekací nástavec

Zúbkované čepele na drvenie ľadu v XL

sekacom nástavci

Ochranný kryt

Ochranné veko na ochranu sekacieho noža pri

odkladaní

Ochrana proti vyšplechovaniu

Žiadne špliechanie ani neporiadok pri

mixovaní.
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Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

Dostupné farby: Atramentová čierna

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál plášťa: Nehrdzavejúca oceľ a PP

Materiál nádoby: SAN

Materiál hriadeľa: Nehrdzavejúca oceľ

Všeobecné špecifikácie

Odnímateľné držadlo: áno

Rýchlosti: 20 rýchlostí

Tlačidlo Turbo: áno

Príslušenstvo

Nástavec na sekanie: XL sekací nástavec

Ochranný kryt: áno

Vrúbkované čepele pre XL sekací nástavec:

áno

Nádoba s vekom: 1 l

Technické špecifikácie

Príkon: 600 W

Napätie: 220-240 V
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