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Zdravější smoothie
Zvyšte svou denní dávku ovoce a zeleniny

Vysoce výkonný výrobek zaručuje snazší přípravu dobrého jídla a možnost

objevovat více variant stravování.

Vynikající mixování

Technologie ProBlend 6 pro jemnější mixování

Výkonný 700W motor

Více rychlostí pro měkké i tvrdé přísady

Snadné použití

Povrchově tvarovaný knoflík pro snadné ovládání

Pulzní funkce pro mixování a míchání

Indikátor úrovně hladiny a rukojeť pro usnadnění práce

Velká nádoba na smoothie, o které se můžete podělit

Snadné čištění

Všechny části lze mýt v myčce

Zaručená kvalita

2letá celosvětová záruka



Stolní mixér HR3555/00

Přednosti

Technologie ProBlend 6

Technologie ProBlend 6 pro účinné mixování a

míchání

700W motor

Výkonný 700W motor pro snadné mixování

a míchání.

Více rychlostí

Mixování při různých rychlostech a na různý

stupeň s volitelným nastavením.

Povrchově tvarovaný knoflík

Povrchově tvarovaný knoflík pro snadné

ovládání a lepší regulaci rychlosti.

Pulzní funkce pro mixování a míchání

„Pulzní“ režim můžete použít k pohodlnému

ovládání stupně a doby mixování.

Indikátor úrovně hladiny

Indikátor úrovně hladiny a rukojeť pro

usnadnění práce při nalévání.

Všechny části lze mýt v myčce

Všechny části lze mýt v myčce

2letá celosvětová záruka

2letá celosvětová záruka

Velká kapacita nádoby mixéru

Velká 2litrová nádoba má pracovní kapacitu

1,5 litru, takže můžete připravit lahodné

smoothie pro celou rodinu, nebo si ho schovat

na později.

 



Stolní mixér HR3555/00

Specifikace

Země původu

Vyrobeno v: Číně

Obecné specifikace

Vlastnosti výrobku: Automatické vypnutí,

Úložný prostor pro kabel, Vhodné do myčky,

Integrovaný úložný prostor pro kabel, Vypínač,

Pulzní, Variabilní rychlost

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 700 W

Napětí: 200–230 V

Objem hlavní nádoby: 2 L

Povrchová úprava

Materiál nádoby: Sklo

Materiál hlavního těla: Nerezová ocel
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