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Putere de procesare de 800 W

SpeedTouch cu reglare a vitezei

Pahar on-the-go; recipient
pentru supă

Uşor de curăţat

 
HR2655/90

Mixează, închide, gata!
Procesează ingrediente gustoase pe care le poţi savura din

mers.

Noul mixer vertical ProMix din colecţia Viva cu o varietate de accesorii te ajută să

creezi nenumărate gustări şi mese sănătoase.

Puternic

Motor puternic de 800 W pentru rezultate excelente

Tehnologie ProMix pentru amestecuri rapide, mai consistente

Uşor şi intuitiv

Tehnologie SpeedTouch pentru control neîntrerupt al puterii

Eliberare cu un sigur buton pentru a schimba rapid accesoriile

Apărătoare de lamă pentru a preveni stropirea în timpul procesării

Uşor de curăţat

Versatil

Accesoriu tel, ideal pentru frişcă, maioneză şi sosuri

Tocător XL pentru a procesa alimente mai tari, precum carne, nuci şi brânză

Alimentaţie simplă

Ia cu tine smoothie-uri sănătoase în recipientul on-the-go

Ia cu tine supe delicioase în recipientul de supă on-the-go



Mixer vertical ProMix HR2655/90

Repere

Motor de 800 de waţi

Motorul nostru puternic şi durabil de 800 de

waţi îţi oferă toată puterea de care ai nevoie

pentru a pregăti acasă felurile de mâncare

preferate sănătoase, în doar câteva minute.

Tehnologie de amestecare ProMix

Philips a colaborat cu Universitatea Stuttgart

pentru a dezvolta ProMix pentru o amestecare

mai rapidă şi mai consecventă. Tehnologia sa

unică, avansată este concepută sub forma unui

triunghi, pentru a furniza un flux optim de

alimente şi performanţă maximă, cu cele mai

bune rezultate de fiecare dată.

Tehnologie SpeedTouch

Doreşti mai multă putere în timpul procesării?

Apasă butonul pentru amplificare turbo.

Vitezele sale variabile intuitive îţi permit să

măreşti puterea cu uşurinţă, fără a schimba

setările. Porneşte încet pentru a preveni

stropirea şi apasă treptat din ce în ce mai tare,

până când ajungi la viteza de care ai nevoie

pentru fiecare reţetă şi ingredient.

Eliberare uşoară, cu un sigur buton

Dacă eşti un bucătar iscusit, îţi va plăcea la

nebunie uşurinţa cu care poţi schimba

accesoriile. Se ataşează şi detaşează rapid de

bara blenderului, cu o singură apăsare de

buton.

Apărătoare împotriva stropirii pentru lamă

Nu-ţi face griji legate de dezordine când

găteşti. Apărătoarea specială pentru lamă va

opri stropii mari şi mici. Forma sa ondulată,

ataşată în partea de jos a barei blenderului,

garantează murdărire minimă – şi mai puţin

efort de curăţare mai târziu.

Uşor de curăţat

Uşor de curăţat

Accesoriu tel

Experimentează cu accesoriul tel unic. Este

exact ceea ce îţi trebuie pentru a prepara frişcă

spumoasă, maioneză fină, aluat perfect de

prăjituri şi multe altele.

Tocător XL

Economiseşte timp şi energie evitând tocarea

manuală a ingredientelor mai tari, precum

fructe şi carne. Tocătorul XL Philips îţi va uşura

munca, astfel încât să poţi prepara cu uşurinţă

sosuri şi salate delicioase, să tai fructe sau să

toci cantităţi mari de carne.

Recipient on-the-go

Pentru a-ţi face viaţa mai uşoară, amestecă

smoothie-urile preferate direct în recipientul

on-the-go Philips. Doar amestecă, închide şi

poţi pleca. Fabricat din materiale fără BPA,

blenderul include o garnitură anti-scurgeri,

pentru a-l putea lua cu tine în siguranţă, fără a

vărsa nimic.

Cană de supă on-the-go

Ia cu tine supa preferată în recipientul nostru

special pentru călătorii. Este comod, sănătos şi

compatibil cu microundele, pentru reîncălzire

uşoară în deplasare. Iar designul său anti-

scurgere include un suport comod pentru

crutoane.
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Specificaţii

Accesorii

Incluse: Tel, Tocător XL, Cană de supă on-the-

go (300 ml), Recipient on-the-go (500 ml)

Specificaţii generale

Caracteristicile produsului: Lavabil în maşina

de spălat vase, Comutator pornit/oprit, Funcţie

Turbo, Tehnologie SpeedTouch

Design

Culoare: Negru şi inox

Finisaj

Materialul accesoriilor: Plastic ABS

Material lamă: Oţel inoxidabil

Material corp principal: Plastic ABS + oţel

inoxidabil + cauciuc anti-alunecare

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1,2 m

Alimentare: 800 W

Turaţie blender (max): max. 11.500 RPM

Ţara de origine

Fabricat în: China

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată
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