
 

Robot de bucătărie

Avance Collection

 
Accesoriu pentru HR164x şi
HR167x

Disc pentru radere/feliere

Cuţit de tocare

Tub de alimentare XL

 

HR1967/90

Prepară o largă varietate de alimente în casă

Robot de bucătărie

Accesoriul robot de bucătărie pentru mixerul de mână Avance are tot ce vrei.

Dispune de un disc de feliere/radere şi de un cuţit de tocare mare pentru

funcţionalitate. Procesează rapid legume tari şi moi prin tubul de alimentare XL.

Accesoriu mixer de mână Avance de înaltă performanţă

Robot de bucătărie de înaltă performanţă Avance

Versatil şi multifuncţional

Bol de 1,5 l pentru cantităţi mari

Cuţit mare de tocare pentru tocarea ierburilor, a fructelor tari, a cărnii şi a multor altor

alimente

Disc de feliere şi măcinare uşor de asamblat

Adecvat pentru numeroase modele

Asamblare cu un clic pentru mixerul de mână Avance SpeedTouch

Compatibil cu mixerul de mână Philips modelele: HR164x şi HR167x

Curăţare uşoară

Accesoriu Philips Avance lavabil la maşina de spălat vase



Robot de bucătărie HR1967/90

Repere Specificaţii

Robot de bucătărie

Robot de bucătărie de înaltă performanţă

Avance

Bol de 1,5 l

Bol de 1,5 l pentru cantităţi mari

Cuţit de tocare

Cuţit de tocare de calitate superioară din oţel

inoxidabil uşor de asamblat şi de dimensiuni

mari pentru tocarea ierburilor, a fructelor tari, a

cărnii şi a multor altor alimente.

Disc de feliere şi măcinare

Cu ajutorul discului de feliere şi măcinare uşor

de asamblat poţi procesa rapid legumele. Pur

şi simplu, roteşte discul pentru a felia sau

pentru a măcina orice fel de legumă.

Asamblare uşoară

Se fixează cu mixerul de mână Philips Avance

SpeedTouch HR164x şi HR167x cu un singur

clic.

Compatibil cu modelele: HR164x şi HR167x

Compatibil cu următoarele modele de mixer de

mână Philips Avance SpeedTouch: HR164x şi

HR167x

Lavabil în maşina de spălat vase

Accesoriul Philips poate fi curăţat uşor în

maşina de spălat vase.

 

Accesorii

Robot de bucătărie: 1,5 l

Specificaţii generale

Lavabil în maşina de spălat vase
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