
Mixer Philips Daily
Collection

Daily Collection

 
300 W

5 viteze + turbo

Palete lamelare şi cârlige
pentru aluat

Greutate redusă

 

HR3705/00

Prăjituri pufoase şi aluaturi fine preparate uşor

Uşor şi rapid cu palete conice

Noul nostru mixer Daily simplifică coacerea pentru rezultate rapide şi delicioase de

fiecare dată. Prepară aluaturi şi amestecuri pentru prăjituri cu până la 20 % mai

rapid*. Designul uşor şi ergonomic permite amestecarea uşoară şi comodă a

ingredientelor.

Amestecare rapidă şi puternică

Paletele conice funcţionează cu până la 20 % mai rapid*

Motor puternic de 300 W

5 viteze + funcţie turbo pentru a face faţă oricărei sarcini din bucătărie

Două perechi de palete lamelare, plus cârlige pentru aluat

Design ergonomic confortabil

Greutate redusă şi conceput pentru confort

Mâner antialunecare pentru manevrare uşoară

Accesorii uşor de ataşat, cu fixare printr-un clic

Comenzi XL pentru schimbarea uşoară a setărilor

Curăţare şi depozitare rapide

Clemă pentru cablu pentru depozitare ordonată

Buton mare pentru decuplare pentru eliberarea paletelor printr-o singură atingere

Suprafeţe netede pentru curăţare uşoară

Accesorii din oţel inoxidabil, lavabile în maşină



Mixer Philips Daily Collection HR3705/00

Repere Specificaţii

Palete conice

Paletele conice funcţionează cu până la 20 %

mai rapid*, acoperind o suprafaţă mai mare

într-un timp mai scurt şi încorporând aerul în

aluat, pentru a-i conferi o textură fină şi

pufoasă.

Motor puternic de 300 W

Motor puternic de 300 W

5 viteze + funcţie turbo

O selecţie de 5 viteze diferite îţi permite să

alegi setarea potrivită pentru fiecare sarcină.

Asamblare uşoară

Paletele şi cârligele pentru aluat se ataşează

cu uşurinţă printr-un clic pe care îl poţi auzi,

astfel încât ştii că le-ai montat corect.

Greutate redusă

Designul ergonomic, cu greutate redusă face

amestecarea confortabilă şi uşoară.

Mâner antialunecare

Mâner antialunecare pentru manevrare uşoară

Accesorii uşor de ataşat

Accesorii uşor de ataşat, cu fixare printr-un clic

Comenzi XL pentru schimbare uşoară

Comenzi XL pentru schimbarea uşoară a

setărilor

Clemă pentru cablu

Cablul se înfăşoară şi se fixează în poziţie cu o

clemă, pentru depozitare ordonată.

Buton pentru decuplare

Decuplează paletele sau cârligele printr-o

singură apăsare a butonului de decuplare

mare, vizibil.

Curăţare uşoară

Suprafeţele netede şi accesoriile lavabile în

maşina de spălat vase permit curăţarea rapidă

şi uşoară.

Accesorii din oţel inoxidabil

Mixerul dispune de două perechi de palete de

înaltă calitate, din oţel inoxidabil, lavabile în

maşina de spălat vase.

 

Accesorii

Incluse: Cârlige pentru aluat, Palete lamelare

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1,2 m

Tensiune: 220-240 V

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile ambalajului (L x l x H): 212 x

106 x 196 mm

Dimensiunile produsului (L x l x H): 186 x 84 x

154 mm

Greutate cu ambalaj inclus: 1,148 kg

Greutate produs: 0,852 kg

Design

Culoare: Alb

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.

* Baterea a 4 albuşuri de ou faţă de predecesor
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