
 

Mixer vertical

Avance Collection

 
800 W, SpeedTouch cu turbo

Tehnologie ProMix din titan

Procesare de 2 ori mai fină*

Cu până la 50 % mai rapid*

 

HR1672/90 Mixer de mână puternic şi cu comandă uşoară

Prepară o varietate de alimente cu SpeedTouch

Mixer vertical puternic de la Philips cu un motor de 800 W, tehnologie de

amestecare Promix şi buton SpeedTouch pentru control intuitiv. Cu cât apeşi mai

tare, cu atât beneficiezi de mai multă putere. Cu acest mixer vertical pregăteşti

mâncare proaspătă aşa cum îţi doreşti.

Cele mai bune rezultate de amestecare în câteva secunde

Circulaţie optimă a alimentelor şi performanţă de amestecare

Motor puternic de 800 W, pentru rezultate excelente de amestecare

Versatil şi multifuncţional

Tocător XL pentru a toca ceapă, carne, nuci, brânză, ciocolată

Accesoriu tel pentru frişcă, maioneză şi multe altele

Bol ProMix 1 l pentru amestecare, batere şi combinare optime

Fiabil şi durabil

Lame cu înveliş de titan: de 6 ori mai dure decât oţelul

2 ani garanţie

Intuitiv şi uşor de utilizat

Tehnologie SpeedTouch pentru a seta intuitiv viteza corectă

Apărătoare lamă, împotriva stropirii, cu formă specială de val

Mâner conceput ergonomic, pentru o manevrare sigură şi uşoară

Eliberare cu un sigur buton pentru o asamblare uşoară



Mixer vertical HR1672/90

Repere

Tehnologie de amestecare ProMix

Creată împreună cu prestigioasa Universitate

din Stuttgart, Philips ProMix este o tehnologie

unică, avansată, care utilizează o formă

triunghiulară specifică pentru a crea un flux

optim al alimentelor şi o performanţă maximă,

pentru o amestecare mai rapidă şi mai

consecventă.

Motor puternic de 800 Waţi

Motor puternic şi fiabil de 800 W, care poate

acţiona o gamă variată de accesorii, pentru a

permite procesarea aproape oricărui ingredient

şi pentru a asigura rezultate excelente în

timpul preparării alimentelor.

SpeedTouch cu amplificare Turbo

Setare intuitivă a vitezei variabile şi a

amplificării turbo cu un singur buton, care îţi

oferă mai multă putere în timpul stoarcerii.

Porneşte lent pentru a împiedica stropirea şi

creşte viteza lin, până când ajungi la viteza

necesară pentru fiecare aplicaţie şi pentru orice

tip de ingredient. Prepară-ţi toate reţetele

preferate prin atingerea unui buton.

Lamă cu înveliş de titan

Învelişul din titan (TiN) face cuţitul de şase ori

mai dur decât un cuţit obişnuit din oţel

inoxidabil şi asigură o performanţă excelentă

îndelungată. Acesta este combinat cu forma

optimizată a cuţitului şi cu forma unică,

triangulară ProMix a barei, pentru rezultate

excelente de amestecare. Cuţitul este sigur

pentru alimente.

Apărătoare lamă, împotriva stropirii

Forma specială de val din partea inferioară a

barei de amestecare a mixerului vertical

garantează lipsa stropirii sau murdăririi în

timpul amestecării.

Dispozitiv de tăiere XL

Cu accesoriul tocător XL (1000 ml) al mixerului

vertical Philips poţi tăia cantităţi mari de carne,

plante aromatice, nuci, brânză, ciocolată şi

ceapă în câteva secunde.

Accesoriu tel

Accesoriu tel unic pentru mixerul vertical

Philips, pentru frişcă, maioneză, compoziţie

clătite şi multe altele. Face mixerul vertical

multifuncţional şi versatil.

2 ani garanţie

Cu garanţie universală de 2 ani.

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.



Mixer vertical HR1672/90

Specificaţii

Accesorii

Inclus: Tel, Tocător XL cu 2 lame, Cană

Specificaţii generale

Caracteristicile produsului: Ax detaşabil,

Lavabil în maşina de spălat vase, Funcţie

Turbo, Viteze variabile

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Durabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificaţii tehnice

Tocător de capacitate XL: 1000 ml

Lungime cablu: 1,2 m

Frecvenţă: 50/60 Hz

Alimentare: 800 W

Tensiune: 220-240 V

Capacitate bol: 1 l

Design

Culoare: Negru

Finisaj

Materialul accesoriilor: SAN, plastic

Material bară: Metalic

Material lamă: Titan

Material corp principal: Plastic ABS

* *Comparativ cu mixerul vertical Philips cu compartiment

pentru lame în formă de clopot în cadrul testului intern

pe roşii şi legume negătite
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