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mérőpohár
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Tökéletes vezérlés számtalan friss étel

elkészítéséhez
Rúdmixer 800 W-os Promix TiN és SpeedTouch

technológiával

Nagy teljesítményű Philips rúdmixer 800 W-os motorteljesítménnyel. Promix

turmixolási technológia és intuitív vezérlést biztosító SpeedTouch gomb: Minél

erősebben nyomja a gombot, annál nagyobb teljesítményt nyújt rúdmixere. Ezzel

a rúdmixerrel úgy készítheti el friss ételeit, ahogyan csak szeretné.

A legjobb turmixolási eredmény másodpercek alatt

Háromszög forma az optimális áramlásért és keverő teljesítményért

Nagy teljesítményű, 800 W-os rúdmixer-motor a legjobb turmixolási eredményhez

Intuitív és egyszerűen használható

A SpeedTouch segítségével intuitív módon változtatható a sebesség

Fröccsenés elleni védelem, speciális hullámformával

Ergonomikusan tervezett markolat a biztonságos és egyszerű használat érdekében

Tartozékok egy gombos lecsatoló rendszere

Sokoldalú és többfunkciós felhasználhatóság

Aprítótartozék fűszernövények, csonthéjasok, sajt, csokoládé és hagyma aprításához

Habverő tartozék tejszínhez, majonézhez és sok minden máshoz.

Turmixolásra, habverésre és keverésre szolgáló 1200 ml-es mérőedény.

Megbízható és tartós

Titánium-nitrid bevonatú penge: 6-szor keményebb, mint az acél, tovább marad éles

2 év garancia.
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Fénypontok

ProMix turmixolási technológia

A Philips rúdmixer ProMix technológiája a

neves Stuttgarti Egyetemmel együttműködve

lett kifejlesztve és garantáltan alaposabb és

gyorsabb turmixolást biztosít. A Philips

rúdmixerekben alkalmazott egyedülálló ProMix

turmixolási technológia háromszög alakú

mozgásával maximális áramlást biztosít, így

Ön selymesen sima krémleveseket és

turmixokat készíthet.

Nagy teljesítményű, 800 W-os motor

A 800 W-os nagy teljesítményű és

megbízható motorral rendelkező Philips

rúdmixer szinte bármilyen hozzávalót

leturmixol és sima, lágy eredményt biztosít.

Ezzel a motorteljesítménnyel a rúdmixer a

tartozékok széles választékának meghajtására

is képes.

Turbó funkcióval rendelkező Speedtouch

technológia

Ezen a Philips rúdmixeren a változtatható

beállításokat kínáló SpeedTouch és a turbó

funkció egy gombon található. A ujjbegyeivel

intuitív módon szabályozhatja a rúdmixert:

minél erősebben nyomja a gombot, annál

nagyobb teljesítményt nyújt rúdmixere. Így

kezdheti lassan, kifröcskölődés nélkül és

fokozatosan növelheti a sebességet, amíg eléri

a kívánt sebességbeállítást. A változtatható

sebesség beállítás és a turbó funkció révén a

sebességek teljes spektruma áll rendelkezésre

bármilyen hozzávaló-típushoz, így elérhető a

kívánt állag vagy a legsimább turmixolási

eredmény.

Fröccsenés elleni védelem

A rúdmixer keverőrúdjának alján lévő speciális

hullámforma garantálja a fröccsenésmentes

mixelést.

Ergonomikus gumírozott markolat

Ez a Philips rúdmixer ergonomikus, puha

fogású markolattal rendelkezik, amelyet úgy

alakítottak ki, hogy szoros és biztonságos

fogást tegyen lehetővé a rúdmixer használata

közben.

Kompakt aprítótartozék

A Philips rúdmixer kompakt aprítótartozékával

fűszernövényeket, csonthéjasokat, sajtot,

csokoládét és hagymát apríthat.

Habverő tartozék

A Philips rúdmixer egyes habverőjével krém,

majonéz, palacsintatészta és egyebek

készíthetők. Többfunkcióssá és sokoldalúvá

teszi a rúdmixert.

1200 ml-es mérőedény

A turmixolásra, habverésre és keverésre

szolgáló 1200 ml-es mérőedény a rúdmixer

tartozéka. A rúdmixerhez tartozó mérőedény

praktikus kiöntőcsőrrel, füllel és

mértékjelöléssel van ellátva.

Egy gombos lecsatoló rendszer

A Philips rúdmixer egyetlen kioldó gombbal

rendelkezik, amely egyszerűvé és könnyűvé

teszi a turmixrúd vagy a rúdmixer egyéb kézi

tartozékainak rögzítését vagy leválasztását.

Egyetlen ujjal, könnyen működtethető.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Tartozékok

Mérőedény: 1200 ml

Aprító: Kompakt aprító

Habverő

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): fekete

A rúd anyaga: Fém

Bevonat anyaga: ABS műanyag

A mérőedény anyaga: SAN

A kés anyaga: Titán

Anyag, markolat területe: TPE (gumi)

Általános jellemzők

Levehető rúd: 1 gombbal

Sebességbeállítás: Változtatható (turbó fokozat

is)

Turbó funkció

SpeedTouch

Mosogatógépben tisztítható

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 1,2 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Tápellátás: 800 W

Feszültség: 220-240 V

Garancia

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia
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