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Avance Collection

 
800 W

Kovové rameno ProMix

SpeedTouch s funkciou Turbo

Kompaktný sek. nástavec,
šľahač, nádoba

 

HR1676/90

Dokonalé ovládanie, príprava rôznorodých

čerstvých jedál
Ponorný mixér s výkonom 800 W, technológiou PromixTiN a

tlačidlom SpeedTouch

Výkonný ponorný mixér Philips s výkonom motora 800 W, technológiou

mixovania Promix a tlačidlom SpeedTouch na intuitívne ovládanie: čím viac

zatlačíte, tým väčší výkon získate. S týmto ponorným mixérom si môžete pripraviť

čerstvé jedlá tak, ako to máte radi.

Najlepšie výsledky mixovania za pár sekúnd

Trojuholníkový tvar pre optimálny prietok a výkon mixovania

Výkonný 800W motor ponorného mixéra pre tie najlepšie výsledky mixovania

Intuitívne a ľahké používanie

S tlačidlom SpeedTouch môžete intuitívne ovládať rôzne rýchlosti

Kryt čepele so špeciálnym vlnitým tvarom chráni pred vyšplechovaním

Ergonomicky navrhnutá rúčka pre bezpečnú a ľahkú manipuláciu

Jedno uvoľňovacie tlačidlo na príslušenstvo

Univerzálny a multifunkčný

Sekací nástavec na krájanie byliniek, orechov, syra, čokolády a cibule

Šľahací nástavec na vyšľahanie šľahačky, majonézy a iných dobrôt

1200 ml nádoba na miešanie, šľahanie, mixovanie.

Spoľahlivý a odolný

Čepeľ s titánovou povrchovou úpravou: 6-násobne tvrdšia ako oceľ, vydrží dlhšie ostrá

Dodáva sa s 2-ročnou zárukou.
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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.

Výkonný 800 W motor

Ponorný mixér Philips s výkonným a

spoľahlivým motorom s výkonom 800 wattov

dokáže mixovať takmer každú prísadu, pričom

poskytuje hladké výsledky. S takým výkonom

motora dokáže tento ponorný mixér pracovať aj

so širokou škálou príslušenstva.

SpeedTouch s funkciou Turbo

Tento ponorný mixér Philips má jedno tlačidlo

SpeedTouch s rôznymi nastaveniami a

funkciou Turbo. Ponorný mixér môžete ovládať

intuitívnym spôsobom len špičkami prstov: čím

viac zatlačíte, tým je výkon väčší. Pomáha to

začať mixovať pomaly bez špliechania, pričom

hladko zvyšujete rýchlosť, kým nedosiahnete

preferované nastavenie rýchlosti. S rôznymi

nastaveniami rýchlostí a funkciou Turbo máte k

dispozícii široké spektrum rýchlostí dostupných

pre akýkoľvek druh prísady, pričom vytvárate

preferované konzistencie alebo čo

najjemnejšie výsledky mixovania.

Ochrana proti vyšplechovaniu

Špeciálny vlnitý tvar v spodnej časti ramena

ponorného mixéra vás pri mixovaní ochráni

pred vyšplechnutím a neporiadkom.

Ergonomická gumená rúčka

Tento ponorný mixér od spoločnosti Philips má

ergonomickú rúčku, ktorá je skonštruovaná tak,

aby poskytovala pevné a bezpečné uchopenie,

čo pomáha pri manévrovaní s ponorným

mixérom počas používania.

Kompaktný sekací nástavec

S kompaktným sekacím nástavcom ponorného

mixéra Philips je možné krájať bylinky, orechy,

syr, čokoládu aj cibuľu.

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.

Nádoba (1200 ml)

Nádoba s objemom 1200 ml na miešanie,

šľahanie a mixovanie, ktorá je súčasťou

ponorného mixéra. Nádoba na ponorný mixér

sa dodáva s užitočnou výlevkou a mierkou.

Jedno uvoľňovacie tlačidlo

Ponorný mixér Philips má jedno uvoľňovacie

tlačidlo, ktorým sa ľahko a jednoducho pripojí

a odpojí miešacie rameno alebo iné

príslušenstvo ponorného mixéra. Ovláda sa

ľahko jedným prstom.

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

Nádoba: 1200 ml

Nástavec na sekanie: Kompaktný nástavec na

sekanie

Metlička: áno

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Čierna

Materiál ramena: Kov

Materiál plášťa: Plast ABS

Nádoba na suroviny: SAN

Materiál čepele: Titanium

Materiál plochy uchopenia: TPE (guma)

Všeobecné špecifikácie

Odnímateľné držadlo: Pomocou 1 tlačidla

Nastavenie rýchlosti: Rôzne (vrátane funkcie

Turbo)

Funkcia Turbo: áno

SpeedTouch: áno

Vhodné na čistenie v umývačke riadu: áno

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 1,2 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Príkon: 800 W

Napätie: 220 – 240 V

Záruka

2-ročná celosvetová záruka: áno
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