
Ponorný mixér

Avance Collection

 
600 W

Kovové rameno

s nástavcom na krájanie kociek

 

HR1659/90 Maximálne výsledky, minimálna námaha
Pripravte dokonalý domáci zemiakový šalát za pár sekúnd

Ponorný mixér Avance Collection s nástavcom na krájanie kociek vám umožní za

pár sekúnd vytvoriť dokonalé kocky. Silný motor a revolučný dizajn s tvarovaným

uchopením vám poskytne výkon a rýchlosť na dosiahnutie maximálnych

výsledkov pri minimálnej námahe.

Pripravte prísady podľa svojej chuti

Kompaktný sekací nástavec

Hák na miesenie cesta

Krájací a strúhací disk

Jedinečný nástavec na krájanie kociek

Hladké výsledky za pár sekúnd

Výkonný 600 wattový motor

20 nastavení rýchlosti

Veľmi výkonné tlačidlo Turbo

Ľahké spracovanie a odkladanie

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

Ochranné veko na ochranu sekacieho noža pri odkladaní

Dizajn s tvarovaným uchopením

Špeciálne navrhnutý čistiaci nástroj na jednoduché čistenie



Ponorný mixér HR1659/90

Hlavné prvky

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

Kompaktný sekací nástavec

Kompaktný sekací nástavec

Hák na miesenie cesta

Hák na miesenie cesta

Výkonný 600 wattový motor

Rozmixovanie potravín za pár sekúnd.

Ochranný kryt

Ochranné veko na ochranu sekacieho noža pri

odkladaní

Krájací a strúhací disk

Krájací a strúhací disk

Jedinečný nástavec na krájanie kociek

Jedinečný nástavec na krájanie kociek

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál plášťa: Nehrdzavejúca oceľ a PP

Materiál nádoby: SAN

Materiál hriadeľa: Nehrdzavejúca oceľ

Farba(y): Atramentová čierna

Všeobecné špecifikácie

Odnímateľné držadlo: áno

Rýchlosti: 20 rýchlostí

Tlačidlo Turbo: áno

Príslušenstvo

Krájač kociek: áno

Nástavec na sekanie: Kompaktný nástavec na

sekanie

Ochranný kryt: áno

Nádoba: áno

Príslušenstvo pre kuchynský robot: áno

Hák na miesenie: áno

Krájací a strúhací disk: áno

Technické špecifikácie

Príkon: 600 W

Napätie: 220-240 V

Kapacita nádoby: 1 l

Kapacita kuchynského robota: 1,5 l
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