
 

Ponorný mixér

Avance Collection

 
750 W

Kovové rameno, ProMix
(Titanium)

Nástavec na sekanie XL,
na sekanie ľadu

20 rýchlostí + funkcia turbo

 

HR1665/90

Maximálne výsledky, minimálna námaha
Technológia ProMix pre dokonale jemné výsledky

Príprava chutných domácich jedál nikdy nebola jednoduchšia ako s týmto

výkonným a všestranným mixérom. Vychutnajte si krémovo jemné pochúťky ešte

dlhšie vďaka revolučnej technológii mixovania ProMix a čepeliam s titánovou

povrchovou úpravou!

Hladké výsledky za pár sekúnd

Trojuholníkový tvar pre optimálny prietok a výkon mixovania

Čepeľ s titánovou povrchovou úpravou

Vysoký výkon pod kontrolou

750 W motor, najlepší vo svojej triede

20 nastavení rýchlosti

Žiadne vyšplechovanie počas mixovania

Ochrana proti vyšplechovaniu

Množstvo pestrých receptov

1 l nádoba s vekom

Šľahací nástavec na vyšľahanie šľahačky, majonézy a iných dobrôt

Nástavec na pyré na prípravu toho najjemnejšieho zemiakového pyré

XL sekací nástavec na sekanie veľkých množstiev

Široký sortiment samostatne dostupného príslušenstva



Ponorný mixér HR1665/90

Hlavné prvky

Technológia mixovania ProMix

Technológia ProMix ponorného mixéra Philips

bola vytvorená v spolupráci s prestížnou

univerzitou v Stuttgarte. Je to pokročilá

technológia pre rovnomernejšie a rýchlejšie

mixovanie. Jedinečná technológia mixovania

ProMix v ponorných mixéroch Philips využíva

trojuholníkový tvar, čím vytvára optimálny

prietok a maximálny výkon. Môžete tak

pripraviť výnimočne jemné polievky a kokteily.

Čepeľ s titánovou povrchovou úpravou

Nová čepeľ s titánovou povrchovou úpravou v

zlatej farbe je viac než šesťkrát tvrdšia ako

predchádzajúca generácia a trikrát tvrdšia ako

samurajský meč. Vďaka tomu vaša čepeľ

zostane ostrá ešte dlhšie.

750 W motor

Najlepší motor vo svojej triede pre optimálnu

prípravu jedál.

20 nastavení rýchlosti

20 nastavení rýchlosti

Ochrana proti vyšplechovaniu

Žiadne špliechanie ani neporiadok pri

mixovaní.

1 l nádoba s vekom

1 l nádoba s vekom na uskladnenie polievok,

pyré či kokteilov.

Príslušenstvo pre sekací nástavec XL

Pomocou extra veľkého nástavca na sekanie

(1 000 ml) ponorného mixéra Philips môžete

za pár sekúnd nasekať veľké množstvo mäsa,

byliniek, orechov, syra, čokolády a cibule.

Nástavec na pyré

Nástavec na pyré pre ponorný mixér Philips

pripraví krémové zemiakové pyré.

Šľahací nástavec

Šľahací nástavec pre ponorné mixéry Philips

na vyšľahanie šľahačky, majonézy, cesta na

palacinky a iných dobrôt. Vďaka nemu bude

váš ponorný mixér multifunkčný a všestranný.

Logo Philips Green

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

Príslušenstvo

Nástavec na sekanie: XL sekací nástavec

Metlička: áno

Nádoba: 1 l

Nástavec na zemiakové pyré: áno

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Atramentová čierna

Materiál ramena: Kov

Materiál plášťa: Nehrdzavejúca oceľ a PP

Nádoba na suroviny: SAN

Materiál čepele: Titanium

Všeobecné špecifikácie

Odnímateľné držadlo: Pomocou 1 tlačidla

Nastavenie rýchlosti: 20

Funkcia Turbo: áno

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 1,3 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Príkon: 750 W

Napätie: 220 – 240 V
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