
 

Μίξερ

Viva Collection

  450 W

5 ταχύτητες και turbo

Αυτόματης κίνησης, κάδος 3 L

Γκρι

 

HR3745/00 Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
Έως και 25% γρηγορότερα* χάρη στο ισχυρό μοτέρ 450 W

Το μίξερ της Philips σάς βοηθά να φτιάχνετε νόστιμα και αφράτα κέικ, καθώς και ψωμιά για την

οικογένειά σας. Η κωνική ανάμειξη με αέρα μειώνει το χρόνο χτυπήματος και κάνει τη ζύμη

των κέικ πιο αφράτη. Με το μοτέρ 450 W η επεξεργασία ακόμη και της πιο σφιχτής ζύμης

γίνεται εύκολα.

Ισχυρό χτύπημα και ανάμειξη

Κωνικό χτυπητήρι για μέγιστη κίνηση του αέρα

Ισχύς μοτέρ 450 W για ακόμα και τις πιο σκληρές ζύμες

Εύκολη ανάμειξη για αφράτη ζύμη

Αποδοτική εμπειρία ανάμειξης

Κάδος αυτόματης κίνησης 3,0 L για πολύ καλή ανάμειξη

Κουμπί εύκολης εξαγωγής χτυπητηριού

Πέλματα-βεντούζες για σταθερή ανάμειξη

Γρήγορη και εύκολη αποθήκευση

Διατηρήστε εύκολα τα καλώδια σας τακτοποιημένα με το κλιπ καλωδίου



Μίξερ HR3745/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Κωνικό χτυπητήρι

Το χαρακτηριστικό κωνικό χτυπητήρι επιτρέπει τη

μέγιστη κίνηση του αέρα, δημιουργώντας πιο αφράτη

υφή και ζύμη κέικ

Μοτέρ 450 W

Το ισχυρό μοτέρ 450 W θα διευκολύνει την

επεξεργασία ακόμα και με τις πιο σκληρές ζύμες.

Μιξάρισμα χωρίς διακοπές

Ο κάδος έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει άψογα με

τα κωνικά χτυπητήρια, για βέλτιστη ανάμειξη.

Κάδος αυτόματης κίνησης

Ο κάδος αυτόματης κίνησης περιστρέφεται για

καλύτερη και πιο διεξοδική ανάμειξη.

Κουμπί εύκολης εξαγωγής

Με ένα απλό άγγιγμα μπορείτε να απασφαλίσετε τα

χτυπητήρια ή τους γάντζους για ζύμες.

Πέλματα-βεντούζες για σταθερή ανάμειξη

Τα πέλματα-βεντούζες διατηρούν τη βάση και τον

κάδο του μίξερ πάντα σταθερά στην επιφάνεια.

Κλιπ καλωδίου

Διατηρήστε εύκολα τα καλώδια σας τακτοποιημένα με

το κλιπ καλωδίου

 

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Διπλό χτυπητήρι

αβγών, Εργαλείο ζύμωσης

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάζεται στην: Κίνα

Γενικές προδιαγραφές

Αριθμός ρυθμίσεων ταχύτητας: 5 + turbo

Λειτουργίες προϊόντος: Σύστημα τύλιξης καλωδίου,

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης,

Λειτουργία turbo

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

Βιωσιμότητα

Περίβλημα: > 90% ανακυκλωμένα υλικά

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα δοχείου: 3 Α

Μήκος καλωδίου: 1,2 ιγ

Συχνότητα: 50/60 Hz

Ρεύμα: 450 W

Σχεδίαση

Χρώμα: Λευκό

Χρώμα του πίνακα ελέγχου: Γκρι

Φινίρισμα

Υλικό κατασκευής εξαρτημάτων: Ανοξείδωτο ατσάλι

Υλικό κυρίως σώματος: Πλαστικό ABS

 

* Χτύπημα 4 ασπραδιών αβγού σε σύγκριση με το προηγούμενο

μοντέλο
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