
Mixér
Viva Collection

 

700 W

ProBlend 6

2 l sklenená nádoba

 

HR3555/00

Zdravšie kokteily
Zvýšte svoj denný príjem ovocia a zeleniny

Vysoko výkonný produkt, s ktorým je vaše jedlo lepšie a ktorý vám uľahčí skúšanie

rôznych jedál.

Vynikajúci mixovací výkon

Technológia PowerBlend 6 pre jemnejšie mixovanie

Výkonný 700 W motor

Niekoľko rýchlostí pre mäkké aj tvrdé prísady

Jednoduché používanie

Tvarovaný gombík pre jednoduché uchopenie

Pulzný stupeň na miešanie a mixovanie

Ukazovateľ hladiny vody a rukoväť pre jednoduché používanie

Veľká nádoba na prípravu smoothie, s ktorými sa môžete podeliť

Jednoduché čistenie

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu

Zaručená kvalita

2-ročná celosvetová záruka



Mixér HR3555/00

Hlavné prvky

Technológia PowerBlend 6

Technológia PowerBlend 6 pre účinné

mixovanie a miešanie

700 W motor

Výkonný 700 W motor pre jednoduché

mixovanie a miešanie.

Viacrýchlostný

Pomocou rôznych nastavení mixujte pri

rôznych rýchlostiach a na rôzne stupne.

Tvarovaný gombík

Tvarovaný gombík pre jednoduché uchopenie a

lepšiu reguláciu otáčok.

Pulzný stupeň na miešanie a mixovanie

Pomocou pulzného režimu môžete jednoducho

ovládať čas a stupeň mixovania.

Ukazovateľ hladiny vody

Ukazovateľ hladiny vody a rukoväť pre

jednoduché používanie a nalievanie.

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu

2-ročná celosvetová záruka

2-ročná celosvetová záruka

Veľká nádoba mixéra

Veľká 2-litrová nádoba má pracovný objem 1,5

litra na prípravu jemne rozmixovaných

smoothie, s ktorými sa môžete podeliť s celou

rodinou alebo si ich odložiť na neskôr.

 



Mixér HR3555/00

Technické údaje

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Čína

Všeobecné špecifikácie

Vlastnosti produktu: Automatické vypnutie,

Odkladanie kábla, Vhodné na čistenie v

umývačke riadu, Integrovaný priestor na

uloženie kábla, Prepínač zapnuté/vypnuté,

Pulzný stupeň, Variabilná rýchlosť

Servis

2-ročná celosvetová záruka

Technické špecifikácie

Príkon: 700 W

Napätie: 200 – 230 V

Kapacita hlavnej nádoby: 2 l

Povrchová úprava

Materiál nádoby: Sklo

Materiál hlavnej časti: Nehrdzavejúca oceľ
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