
Ponorný mixér

Viva Collection

 
Technológia mixovania ProMix

700W, kovový ponorný nástavec

XL nástavec na sekanie,
kompaktný

25 rýchlostí + turbo

 
HR2633/90

Výkonný a jednoducho použiteľný
Zakaždým vynikajúce výsledky pri varení

Tento ručný mixér Philips predstavuje spojenie 700-wattového výkonu s technológiou ProMix a viacstupňovým

nastavením rýchlosti, vďaka ktorému je varenie skutočne jednoduché. Výborné domáce jedlo vždy podľa vašich

predstáv!

Jemné výsledky mixovania za pár sekúnd

Trojuholníkový tvar pre optimálny prietok a výkon mixovania

Voľba viacerých rýchlostí pre všetky druhy prísad

Vysoký výkon pod kontrolou

Výkonný motor na optimálnu prípravu jedál

Veľmi výkonné tlačidlo Turbo

Rúčka a tlačidlá s príjemným povrchom

Množstvo pestrých receptov

Kompaktný nástavec na sekanie orechov, čokolády a syra

Šľahací nástavec na vyšľahanie šľahačky, majonézy a iných dobrôt

XL nástavec na sekanie cibule a mäsa



Ponorný mixér HR2633/90

Hlavné prvky Technické údaje

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.

25 rýchlostí a funkcia turbo

Vďaka 25 nastaveniam rýchlosti môžete vybrať

optimálnu rýchlosť pre všetky typy prísad, a

vytvoriť tak požadovanú konzistenciu surovín

alebo ich najemno rozmixovať.

700 W motor

S výkonným a odolným 700 W motorom

dokážete rozmixovať takmer každú prísadu.

Veľmi výkonné tlačidlo Turbo

Ponorný mixér Philips má veľmi výkonné

tlačidlo Turbo pre najtvrdšie prísady.

Rúčka a tlačidlá s príjemným povrchom

Rúčka a tlačidlá s príjemným povrchom

zabezpečia komfort pri používaní produktu.

Kompaktný nástavec na sekanie

S kompaktným sekacím nástavcom (300 ml)

ponorného mixéra Philips je možné za pár

sekúnd nasekať mäso, bylinky, orechy, syr,

čokoládu aj cibuľu.

Šľahací nástavec

Jediný 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.

XL nástavec na sekanie

Pomocou XL nástavca na sekanie (1 000 ml)

ponorného mixéra Philips môžete za pár

sekúnd nasekať veľké množstvo mäsa,

byliniek, orechov, syra, čokolády a cibule.

Príslušenstvo

Pribalené: Metlička, Kompaktný nástavec na

sekanie, Metlička, XL nástavec na sekanie s

2 čepeľami

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Čína

Všeobecné špecifikácie

Počet nastavení rýchlosti: 25

Vlastnosti produktu: Odnímateľné držadlo,

Prepínač zapnuté/vypnuté, Funkcia Turbo,

Variabilná rýchlosť

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 1,3 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Príkon: 700 W

Napätie: 220 – 240 V

Dizajn

Farba: Čierna

Povrchová úprava

Materiál ponorného nástavca: Kov

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál nádoby: SAN

Materiál hlavnej časti: PP a guma
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