
Ruční mixér

Viva Collection

 

450 W

5 rychlostí + turbo

Kašmírově šedá

 

HR3740/00

Silné a efektivní šlehání pro hladké dorty
Až o 25 % rychlejší* s výkonným, 450W motorem

Šlehač Philips pomáhá vytvářet lahodné, nadýchané dorty a chleby pro vaši

rodinu. Kónické míchání umožňuje kratší dobu šlehání a jemnější koláčové těsto.

Díky výkonnému 450 W motoru bude práce i s těmi nejnáročnějšími těsty hračkou.

Výkonné šlehání a míchání

Kónicky tvarovaná šlehací metla pro maximální provzdušnění

450W výkon motoru i pro ta nejtužší těsta

5 nastavení rychlosti pro lepší ovládání

Funkce Turbo

Působivý šlehací zážitek

Snadné sestavení šlehacích metel

Tlačítko pro snadné vysunutí metly

Hladká spodní strana pro rychlé čištění

Rychlé a snadné uskladnění

Kabely snadno udržíte v pořádku díky svorce kabelu



Ruční mixér HR3740/00

Přednosti Specifikace

Kónicky tvarovaná šlehací metla

Unikátní kónicky tvarovaná šlehací metla

umožňuje maximální provzdušnění, díky

němuž je struktura nadýchaná a koláčové těsto

hladké

450W motor

Díky výkonnému 450W motoru bude i práce

s těmi nejtužšími těsty snadná.

5 nastavení rychlosti

Široká škála rychlostí vám poskytne při šlehání

tu nejlepší kontrolu.

Funkce Turbo

Funkce Turbo nabízí extra výkon, kdykoliv jej

potřebujete.

Snadné sestavení šlehacích metel

Metly jsou konstruovány s odlišným vzorem na

jednom konci pro intuitivní sestavení a rychlé

nastavení.

Tlačítko pro snadné vysunutí metly

K vysunutí metel nebo háků na těsto stačí

jediný dotyk.

Hladká spodní strana

Hladká spodní strana pro rychlé čištění

Svorka kabelu

Kabely snadno udržíte v pořádku díky svorce

kabelu

 

Příslušenství

Včetně: Dvojitá kulatá šlehací metla, Hnětací

nástroj

Země původu

Vyrobeno v: Čína

Obecné specifikace

Počet rychlostních stupňů: 5 + funkce turbo

Vlastnosti výrobku: Úložný prostor pro kabel,

Vypínač, Funkce Turbo

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Technické údaje

Délka kabelu: 1,2 m

Frekvence: 50/60 Hz

Spotřeba: 450 W

Design

Barva: Bílá

Barva ovládacího panelu: Kašmírově šedá

Povrchová úprava

Materiál příslušenství: Nerezová ocel

Materiál hlavního těla: Plast ABS

 

* Šlehá 4 bílků oproti předchůdci
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