
 

Mixer de mână

Avance Collection

 

750 W

Bară din metal

3 accesorii

 

HR1661/90

Rezultate maxime, efort minim
Tehnologie ProMix pentru cele mai fine rezultate

Mesele delicioase gătite în casă nu au fost niciodată mai uşor de preparat graţie

acestui blender manual, puternic şi versatil. Bucuraţi-vă mai mult timp de

rezultatele fine cu ajutorul tehnologiei de amestecare revoluţionare ProMix şi al

lamelor acoperite cu titan!

Rezultat ideal în câteva secunde

Tehnologie de amestecare unică „ProMix”

Lamă cu înveliş de titan

Putere uşor de manevrat

Cel mai bun motor de 750 W din clasa lui

20 de setări de viteză

Buton Turbo de putere suplimentară

Pasare fără stropire

Apărătoare lamă, împotriva stropirii

Bucuraţi-vă de o multitudine de reţete

Bol de 1 l cu capac

Accesoriu tel

Accesoriu pentru tăiere compact

Gamă largă de accesorii disponibile separat



Mixer de mână HR1661/90

Repere

Tehnologie de amestecare „ProMix”

Împreună cu prestigioasa universitate din

Stuttgart am dezvoltat o tehnologie avansată

pentru o amestecare mai consistentă şi mai

rapidă. Tehnologia de amestecare unică

ProMix utilizează o formă triunghiulară pentru

a crea un debit optim şi acum oferă o mai bună

performanţă pentru supe şi piureuri compacte.

Lamă cu înveliş de titan

Lama nouă acoperită cu titan, de culoare aurie

este de peste şase ori mai dură decât o sabie

de Samurai. Acest lucru vă asigură că lama va

rămâne mai mult timp ascuţită.

Motor de 750 W

Cel mai bun motor din clasa lui pentru

preparare optimă a alimentelor.

20 de setări de viteză

20 de setări de viteză

Apărătoare lamă, împotriva stropirii

Fără stropire sau murdărie în timpul

amestecării.

Bol de 1 l cu capac

Bol de 1 L cu capac pentru păstrarea supelor,

piureului sau shake-ului.

Accesoriu pentru tăiere compact

Accesoriu pentru tăiere compact

Accesoriu tel

Accesoriu tel pentru frişcă, maioneză şi multe

altele.

Accesorii disponibile separat

Blenderul de mână se potriveşte cu o gamă

largă de accesorii minunate pentru

economisirea timpului şi reducerea eforturilor

familiilor ocupate. El oferă bucătăriilor mici o

flexibilitate avansată la pregătirea mesei

acasă. Beneficiind de un sistem simplu de

eliberare cu un buton, puteţi schimba uşor şi

intuitiv diferitele sale accesorii portabile. Gama

de accesorii include un tocător XL, tocător

compact, tel, zdrobitor de cartofi, accesoriu

pentru robotul de bucătărie pentru tăiere în

cuburi şi accesorii pentru dispozitivul de tăiat

cuburi.
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Specificaţii

Accesorii

Cană cu capac: 1 l

Tocător: Tocător compact

Tel

Specificaţii de design

Culori: Cerneală neagră

Material bară: Metalic

Material carcasă: Oţel inoxidabil şi PP

Material bol: SAN

Material lamă: Titan

Specificaţii generale

Ax detaşabil: Cu 1 buton

Setare de viteză: 20

Buton Turbo

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1,3 m

Frecvenţă: 50/60 Hz

Alimentare: 750 W

Tensiune: 220-240 V
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