
Philips Daily
Collection mixer

Daily Collection

 
300 W

5 sebesség + turbó

Habverők és dagasztóhorgok

Kis súly

 

HR3705/00 Habos sütemények és sima tészták egyszerű

elkészítése
Kis súlyú és gyorsabb a keskenyedő alakú habverőknek

köszönhetően

Az új, napi használatra szánt mixerünk egyszerűbbé teszi a sütést, hogy mindig

gyors, ízletes eredmények szülessenek. Akár 20%-kal gyorsabban elkészítheti a

tésztákat és süteménytésztákat.* A kis súlyú, ergonomikus kialakítás könnyűvé és

kényelmessé teszi a keverést.

Erőteljes és gyors keverés

A habverők keskenyedő alakú kialakításával 20%-kal gyorsabban lehet keverni*

Nagy teljesítményű, 300 W-os motor

5 sebesség + turbó fokozat, mindenféle konyhai feladathoz

Két pár habverő, és dagasztóhorgok

Kényelmes ergonomikus kialakítás

Kicsi súly és kényelmes kialakítás

Csúszásmentes markolat a könnyen kezelhetőségért

Könnyen helyükre illeszthető tartozékok

XL méretű vezérlők az egyszerűen módosítható beállításokért

Gyorsan tisztítható és elpakolható

Kábelcsipesz a rendezett tárolásért

Nagy méretű kioldógomb, így egyetlen érintéssel el lehet távolítani a habverőket

Sima felületek az egyszerű tisztításért

Mosogatógépben mosható rozsdamentes acél tartozékok



Philips Daily Collection mixer HR3705/00

Fénypontok Műszaki adatok

Keskenyedő alakú habverők

A keskenyedő alakú habverők akár 20%-kal

gyorsabbak* – nagyobb területet dolgoznak át

kevesebb idő alatt, és levegőt is belekevernek

a masszába, ami így sima, habos állagúvá

válik.

Nagy teljesítményű, 300 W-os motor

Nagy teljesítményű, 300 W-os motor

5 sebesség + turbó fokozat

Az 5 sebességfokozatnak köszönhetően

minden feladathoz a legmegfelelőbb

sebességet választhatja.

Könnyű összeszerelés

A habverők és dagasztóhorgok könnyedén a

helyükre illeszthetők. Ha kattanást hall, biztos

lehet benne, hogy jól csinálta.

Kis súly

A kicsi súlynak, és az ergonomikus

kialakításnak köszönhetően a keverés egyszerű

és kényelmes.

Csúszásmentes markolat

Csúszásmentes markolat a könnyen

kezelhetőségért

Könnyen csatlakoztatható tartozékok

Könnyen helyükre illeszthető tartozékok

XL méretű vezérlők az egyszerű módosításért

XL méretű vezérlők az egyszerűen módosítható

beállításokért

Kábelcsipesz

A rendezett tárolás érdekében a kábel

feltekerhető, és kábelcsipesszel rögzíthető.

Nagy kiadó gomb

A nagy méretű, egyértelmű kioldógomb

segítségével távolítsa el egyetlen mozdulattal

a habverőket vagy dagasztóhorgokat.

Egyszerű tisztítás

A gyors és egyszerű tisztítás érdekében a

felületek simák, és a tartozékok

mosogatógépben moshatók.

Rozsdamentes acél tartozékok

A mixer két pár, kiváló minőségű,

mosogatógépben mosható, rozsdamentes

acélból készült habverővel kapható.

 

Tartozékok

Mellékelve: Dagasztóhorog, Habverők

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 1,2 m

Feszültség: 220–240 V

Tömeg és méretek

Csomag méretei (H x Sz x M): 212 x 106 x

196 mm

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 186 x 84 x

154 mm

Tömeg, a csomagolással együtt: 1,148 kg

Készülék tömege: 0,852 kg

Kialakítás

Szín: Fehér

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.

* 4 tojásfehérje felverésére is képes – az elődjével

szemben
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