
 

Пасатор

Avance Collection

  SpeedTouch с турбо 800 W

Технология ProMix (титан)

2 пъти по-фино пасиране*

До 50% по-бързо*

 

HR1677/90 Мощен и лесен за управление ръчен пасатор
Приготвяйте разнообразни ястия по свой начин със SpeedTouch

Мощен ръчен пасатор Philips с 800 вата мощност на мотора, технология за пасиране Promix

и бутон SpeedTouch за интуитивно управление: колкото по-силно стискате, толкова е по-

мощен. С този ръчен пасатор приготвяте свежа храна, както пожелаете.

Най-добри резултати от пасирането за секунди

Оптимален поток на храната и ефективност на пасирането

Мощен 800 W мотор за страхотни резултати при пасиране

Гъвкав и многофункционален

Кухненски робот за накълцване, нарязване и настъргване на всичките ви съставки

Телена бъркалка за разбиване на сметана, майонеза и други

Еднолитрова мерителна кана ProMix за оптимално пасиране, разбиване и смесване

Надежден и издръжлив

Остриета с титаново покритие: 6 пъти по-твърди от стоманата

Интуитивна и лесна употреба

Предпазител за ножа против разплискване със специална вълнообразна форма

Ергономичен дизайн на дръжката за надеждно и лесно боравене

Освобождаване с един бутон за лесно сглобяване

Технология SpeedTouch за интуитивно задаване на подходящата скорост



Пасатор HR1677/90

Акценти

Технология за пасиране "ProMix"

Разработен заедно с престижния Щутгартски

университет, Philips ProMix е уникална, авангардна

технология, използваща специфична триъгълна форма,

за да създаде оптимален поток на храната и

максимална ефективност за по-бързо и по-еднородно

пасиране.

Мощен 800-ватов мотор

Мощен и надежден 800 W мотор, задвижващ широка

гама приставки, за да позволи обработката на почти

всякакви съставки и да ви даде страхотни резултати

при приготвянето на храната.

Аксесоар кухненски робот

С аксесоара кухненски робот 1,5 л към пасатора

Philips можете да накълцвате, нарязвате и

настъргвате съставки като зеленчуци, подправки,

месо, сирене.

Телена бъркалка

Единична телена бъркалка за пасатор Philips за

разбиване на крем, майонеза, смес за палачинки и

много други. С нея пасаторът ви става

многофункционален и разнообразен.

Нож с титаново покритие

Покритие със слой титан (TiN), което прави ножа

шест пъти по-твърд от обикновен нож от

неръждаема стомана и осигурява отлична работа за

дълго време. Комбиниран с оптимизирана форма на

ножа и уникална ProMix триъгълна форма на

приставката за по-добри резултати при пасиране.

Безопасен е за храната.

Предпазител за ножа против разплискване

Специалната вълнообразна форма в долната част на

оста за пасиране гарантира, че докато пасирате няма

да има разплискване.

Ергономична гумена дръжка

Ергономична мека ръкохватка, проектирана за

надежден и безопасен захват, който ви помага да

държите и движите пасатора при употреба.

Система за освобождаване с един бутон

Просто, бързо и лесно закрепяне и отделяне на

приставката за пасиране и всички други приставки

само с един пръст.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.



Пасатор HR1677/90

Спецификации

Аксесоари

Приложено: Приставка за кухненски робот, Бъркалка,

Мерителна кана

Общи спецификации

Функции на продукта: Подвижна ос, Възможно

почистване в съдомиялна машина, Функция "Турбо",

Променлива скорост

Сервиз

2 години международна гаранция

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Технически данни

Капацитет на XL резачка: 1500 мл

Дължина на кабела: 1,2 м

Честота: 50/60 Hz

Захранване: 800 W

Напрежение:

220 – 240 V

Капацитет на каната: 1 л

Дизайн

Цвят: Черно

Дизайн

Материал на аксесоарите: SAN пластмаса

Материал - пръчка: Metal

Материал – нож: Титанов

Материал на основното тяло: ABS пластмаса

* *Сравнено с ръчния пасатор на Philips с отделение за остриетата

във формата на камбана във вътрешно тестване върху домати и

сурови зеленчуци
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