
 

Пасатор

Avance Collection

  750 W

Метална ос, ProMix (титан)

XL уред за рязане и разбиване на

лед

20 скорости + турбо

 

HR1665/90

Максимален резултат, минимални усилия
Технологията ProMix за най-гладко пасиране

Приготвянето на вкусна храна у дома не би могло да е по-лесно отколкото с този мощен,

универсален ръчен пасатор. С него се радвате на копринено гладко пасиране за по-дълго

време, благодарение на революционната технология за пасиране "ProMix" и ножовете с

титаново покритие!

Фин резултат за секунди

Оптимален поток на храната и ефективност на пасирането

Нож с титаново покритие

Регулируема мощност

Най-добрият за класа си 750 W мотор

20 настройки за скорост

Без разплискване при пасиране

Предпазител за ножа против разплискване

Приготвяйте разнообразие от рецепти

Мерителна кана 1 л с капак

Телена бъркалка за разбиване на сметана, майонеза и други

Аксесоар за пасиране за най-гладкото картофено пюре

Кълцаща XL приставка за накълцване на по-големи количества

Богата гама отделно предлагани аксесоари



Пасатор HR1665/90

Акценти

Технология за пасиране "ProMix"

Разработен заедно с престижния Щутгартски

университет, Philips ProMix е уникална, авангардна

технология, използваща специфична триъгълна форма,

за да създаде оптимален поток на храната и

максимална ефективност за по-бързо и по-еднородно

пасиране.

Нож с титаново покритие

Новият, златист на цвят нож с титаново покритие е

над шест пъти по-твърд от предшествениците си и

три пъти по-твърд от самурайски меч. Това ви

гарантира, че ножът ще остане остър по-дълго

време.

750 W мотор

Най-добрият за класа си мотор за оптимални работни

резултати.

20 настройки за скорост

20 настройки за скорост

Предпазител за ножа против разплискване

Без разплискване или замърсяване, когато пасирате.

Мерителна кана 1 л с капак

Мерителна кана 1 л с капак за съхраняване на супи,

пюрета и шейкове.

Кълцаща приставка XL

С XL аксесоара за нарязване (1000 мл) за пасатор

Philips можете да накълцате големи количества месо,

подправки, ядки, сирене, шоколад и лук за секунди.

Аксесоар за пюре

С аксесоара за пасиране за ръчния пасатор Philips

можете да направите копринено гладко картофено

пюре.

Телена бъркалка

Единична телена бъркалка за пасатор Philips за

разбиване на крем, майонеза, смес за палачинки и

много други. С нея пасаторът ви става

многофункционален и разнообразен.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Аксесоари

Уред за нарязване: XL кълцаща приставка

Бъркалка

Мерителна кана: 1 л

Приставка за картофено пюре

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Индигово черно

Материал - пръчка: Metal

Материал – корпус: Неръждаема стомана и ПП

Материал - мерителна кана: SAN

Материал – нож: Титанов

Общи спецификации

Подвижна ос: С 1 бутон

Настройка на скоростта: 20

Функция "Турбо"

Технически данни

Дължина на кабела: 1,3 м

Честота: 50/60 Hz

Захранване: 750 W

Напрежение: 220 – 240 V
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