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ProMix

Viva Collection

 
700 W, tehnologie SpeedTouch
cu turbo

Tehnologie ProMix

Procesare de 2 ori mai fină*

Cu 30 % mai rapid*

 

HR2642/40

Comenzi optimizate pentru prepararea rapidă a

meselor

Mixare, batere, tocare şi altele

Mixer vertical puternic şi fiabil, de 700 W, cu tehnologie SpeedTouch pentru o

selecţie intuitivă a vitezelor şi control uşor, respectiv cu tehnologie ProMix pentru

un flux optim al alimentelor şi o amestecare cu rezultate excelente. Amestecă,

bate, toacă şi nu numai, totul printr-o atingere de buton

Cele mai bune rezultate de amestecare în câteva secunde

Motor puternic de 700W, pentru rezultate excelente de amestecare

Tehnologie SpeedTouch, pentru a seta intuitiv viteza corectă

Grilaj metalic triangular unic, cu formă ondulată specială

Circulaţie optimă a alimentelor şi performanţă de amestecare

Versatil şi multifuncţional

Tocător XL pentru procesarea cărnii, nucilor, brânzei, ciocolatei şi altele

Accesoriu tel pentru frişcă, maioneză şi multe altele

Bol ProMix 1 l pentru amestecare, batere şi combinare optime

Fiabil şi durabil

Mâner conceput ergonomic, pentru o manevrare sigură şi uşoară

Eliberare cu un sigur buton pentru o asamblare uşoară

2 ani garanţie



Mixer vertical ProMix HR2642/40

Repere

Motor puternic de 700 W

Motor puternic şi fiabil de 700W, care poate

acţiona o gamă variată de accesorii, pentru a

permite procesarea aproape oricărui ingredient

şi pentru a asigura rezultate excelente în

timpul preparării alimentelor.

Tehnologie de amestecare ProMix

Creată în colaborare cu prestigioasa

Universitate din Stuttgart, Philips ProMix este o

tehnologie unică, avansată, care utilizează un

grilaj triunghiular specific, în formă

ondulatorie, pentru a crea un flux optim al

alimentelor şi o performanţă maximă, pentru o

amestecare mai rapidă şi mai omogenă.

Tehnologie de amestecare 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

Ataşare sau desprindere simplă, rapidă şi

uşoară a barei pentru amestecare şi a tuturor

accesoriilor, cu utilizarea unui singur deget.

Tehnologie SpeedTouch

Setare intuitivă a vitezei variabile, care îţi oferă

mai multă putere în timpul stoarcerii. Începe

lent, pentru a împiedica stropirea şi creşte

viteza lin, până când ajungi la viteza necesară

pentru fiecare aplicaţie şi pentru orice tip de

ingredient. Amestecă, bate, toacă şi efectuează

multe alte operaţiuni prin atingerea unui buton.

Accesoriu tel

Accesoriu tel unic pentru mixerul vertical

Philips, pentru frişcă, maioneză, compoziţie

clătite şi multe altele. Face mixerul vertical

multifuncţional şi versatil.

Tocător XL

Tocător XL cu cuţit extrem de ascuţit, care îţi

permite să procesezi cantităţi mari de carne,

plante aromatice, nuci, brânză, ciocolată şi

multe altele, în câteva secunde.



Mixer vertical ProMix HR2642/40

Specificaţii

Accesorii

Incluse: Tel în formă de balon, Tel, Tocător XL

cu 2 lame, Cană

Ţara de origine

Fabricat în: Europa

Specificaţii generale

Caracteristicile produsului: Ax detaşabil,

Lavabil în maşina de spălat vase, Funcţie

Turbo, Viteze variabile

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificaţii tehnice

Capacitate bol: 1 l

Tocător de capacitate XL: 1000 ml

Lungime cablu: 1,2 m

Frecvenţă: 60 Hz

Alimentare: 700 W

Tensiune: 220-240 V

Design

Culoare: Alb, Alb şi roşu pistil

Finisaj

Materialul accesoriilor: SAN, plastic

Material bară: Metalic

Material lamă: Oţel inoxidabil

Material corp principal: Plastic ABS

* *Comparativ cu mixerul vertical Philips cu compartiment

pentru lame în formă de clopot în cadrul testului intern

pe roşii şi legume negătite
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