
Rúdmixer

Viva Collection

 
ProMix keverési technológia

700 W-os készülék fém keverő
rúddal

XL aprító, kompakt aprító

25 sebesség fokozat + turbó
fokozat

 
HR2633/90

Nagy teljesítményű, és egyszerűen használható
Nagyszerű eredmények a konyhában, minden alkalommal

A Philips rúdmixer a 700 wattos teljesítményt ProMix technológiával és több fokozatú sebesség beállítással

ötvözi, mellyel teljesen leegyszerűsíti a főzés folyamatát! Pompás, házi készítésű ételek, mindig úgy, ahogy Ön

szereti!

A legjobb turmixolási eredmény másodpercek alatt

Háromszög forma az optimális áramlásért és keverő teljesítményért

Többféle sebességbeállítás mindenféle alapanyaghoz

Kezelhető teljesítmény

Nagy teljesítményű motor az optimális ételkészítéshez

Extra erős turbó gomb

Puha tapintású markolat és gombok

Receptek széles választéka

Kompakt aprító diófélék, csokoládé és sajt aprításához

Habverő tartozék tejszínhez, majonézhez és sok minden máshoz.

XL aprító hagyma és hús aprításához



Rúdmixer HR2633/90

Fénypontok Műszaki adatok

ProMix keverési 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.

25 sebesség fokozat és turbó

A 25 sebességbeállításnak köszönhetően

mindegyik típusú hozzávalóhoz kiválaszthatja

az optimális sebességet a kívánt állag vagy a

legkrémesebb eredmény érdekében.

700 W-os motor

Az erőteljes és tartós, 700 W-os motorral

majdnem minden hozzávaló elegyíthető.

Extra erős turbó gomb

A Philips rúdmixer extra erős turbó gombjával a

legkeményebb hozzávalók is könnyen

apríthatók.

Puha tapintású markolat és gombok

A puha tapintású markolat és gombok

kényelmes használatot biztosítanak.

Kompakt aprítótartozék

A Philips rúdmixer kompakt aprító (300 ml-es)

tartozékával húst, fűszernövényeket,

csonthéjasokat, sajtot, csokoládét és hagymát

apríthat fel másodpercek alatt.

Habverő tartozék

A Philips rúdmixer egyes habverőjével krém,

majonéz, palacsintatészta és egyebek

készíthetők. Többfunkcióssá és sokoldalúvá

teszi a rúdmixert.

XL aprítótartozék

A Philips rúdmixer XL (1000 ml-es) aprító

tartozékával másodpercek alatt nagy

mennyiségű húst, fűszernövényt, dióféléket,

sajtot, csokoládét vagy hagymát apríthat fel

Tartozékok

Mellékelve: Tojás alakú habverő, Kompakt

aprító, Habverő, XL aprító, 2-pengés

Származási hely

Gyártó ország:: Kína

Általános jellemzők

Sebességbeállítások száma: 25

Termékjellemzők: Levehető rúd,

Be-/kikapcsoló, Turbó funkció, Változtatható

sebességbeállítás

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 1,3 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Energiaellátás: 700 W

Feszültség: 220–240 V

Formatervezés

Szín: fekete

Kidolgozás

A rúd anyaga: Fém

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

Az edény anyaga: SAN

A készülék anyaga: PP és gumi
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