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Procesare rapidă şi eficientă la o apăsare de

buton
Savurează mâncăruri sănătoase preparate acasă fără efort, în

fiecare zi

Cu un motor puternic şi un design ergonomic unic, noul mixer vertical pentru

utilizare zilnică asigură o procesare rapidă şi eficientă la o apăsare de buton,

ajutându-te să prepari fără efort mese sănătoase acasă, în fiecare zi

Uşor de utilizat

Apărătoare împotriva stropirii pentru lamă

Design ergonomic

Sistem de eliberare cu un singur buton

Procesare rapidă şi eficientă

Motor puternic de 650 W

Tehnologie de amestecare avansată ProMix



Mixer vertical ProMix HR2534/00

Repere Specificaţii

Motor puternic

Cu un motor puternic de 650 W, asigură o

procesare puternică pentru mesele preparate

acasă zi de zi

Apărătoare împotriva stropirii pentru lamă

Formele speciale de valuri din partea inferioară

a barei de amestecare a mixerului vertical

garantează lipsa stropirii sau murdăririi în

timpul amestecării

Design ergonomic

Designul robust şi ergonomic oferă confort şi

utilizare uşoară pentru consumatori

Tehnologie 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

Sistem de eliberare cu un singur buton

Ataşează şi detaşează cu uşurinţă accesoriile,

pentru a utiliza diferitele funcţii cu o apăsare

de buton.

Accesorii

Incluse: Cană, Lamă în formă de S pentru bloc

tăietor

Ţara de origine

Fabricat în: China

Specificaţii generale

Setare de viteză: 1

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Specificaţii tehnice

Alimentare: 650 W

Design

Culoare: Alb

Specificaţii de design

Material bară: Metalic

Material carcasă: Plastic
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