
 

Mixer de mână

Avance Collection

 

750 W

Bară din metal

6 accesorii

 

HR1669/90

Rezultate maxime, efort minim
Preparaţi o salată Oliver perfectă acasă în câteva secunde

Blenderul de mână Avance Collection cu dispozitivul de tăiat cuburi vă permite să

faceţi cuburi perfecte în câteva secunde. Motorul puternic şi tehnologia

revoluţionară ProMix vă oferă puterea şi viteza pentru a obţine rezultate maxime

cu minim de efort.

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

Pregătiţi ingrediente oricum vă place

Cârlig frământat pt preparare aluat

Disc de feliere şi măcinare

Accesoriu pentru tăiere compact

Accesoriu unic de tăiat cuburi

Gamă largă de accesorii disponibile separat

Pasare fără stropire

Apărătoare lamă, împotriva stropirii



Mixer de mână HR1669/90

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

Accesoriu pentru tăiere compact

Accesoriu pentru tăiere compact

Accesoriu de tăiat cuburi

Preparaţi o salată Oliver perfectă acasă în

câteva secunde cu accesoriul nostru unic de

tăiat cuburi.

Cârlig frământat pt preparare aluat

Cârlig frământat pt preparare aluat

Disc de feliere şi măcinare

Disc de feliere şi măcinare
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Specificaţii

Accesorii

Cană cu capac: 1 l

Tocător: Tocător compact

Disp. tăiat cuburi: Mediu

Robot de bucătărie

Spirală pentru aluat

Disc de feliere/radere

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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