
 

Mixer
Viva Collection

 
450 W

5 sebesség + turbó

Automatikus meghajtású 3
literes tál

Kasmírszürke

 

HR3745/00

Erős, hatékony keverés a sima tésztákért
Akár 25%-kal gyorsabb* a nagy teljesítményű, 450 W-os

motorral

A Philips mixer segít ízletes, habos süteményeket és kenyeret készíteni a

családjának. A tölcsér alakú habverőnek köszönhetően rövidebb a habverési idő

és simább a tortatészta. Nagy teljesítményű 450 wattos motorja a legsűrűbb

tésztával is könnyedén elbánik.

Erőteljes habverés és keverés

Tölcsér alakú habverő a maximális mennyiségű levegő bekerüléséért

450 W-os motorteljesítmény a legsűrűbb tésztákhoz is megfelelő

Tökéletes mixelés a könnyű tésztákhoz

Hatékony keverés

Automatikus meghajtású, 3 literes tál az alapos keveréshez

Egyszerű habverő kiadó gomb

Tapadókorong a stabil keverésért

Gyors és könnyű tárolás

A kábelek egyszerűen kordában tarthatók a kábelcsipesszel



Mixer HR3745/00

Fénypontok Műszaki adatok

Tölcsér alakú habverő

Az egyedülálló, tölcsér alakú habverő

maximális mennyiségű levegő bekerülését

teszik lehetővé, ami habos állagot és sima

süteménytésztát eredményez.

450 W-os motor

A 450 W-os teljesítményű motor a

legnehezebben feldolgozható tésztákkal is

könnyedén megbirkózik.

Tökéletes mixelés

Kialakítása révén a tál tökéletesen illeszkedik a

tölcsér alakú habverőkhöz a legjobb keverési

eredmények érdekében.

Automatikus meghajtású tál

Az automatikus meghajtású tál forgást végez a

jobb és alaposabb keverés érdekében.

Egyszerű kiadó gomb

Egy egyszerű érintéssel kioldhatók a habverők

vagy a dagasztóhorgok.

Tapadókorong a stabil keverésért

A tapadókorongok stabilan a felületen tartják

az állvánnyal és tállal rendelkező mixert.

Kábelcsipesz

A kábelek egyszerűen kordában tarthatók a

kábelcsipesszel

 

Tartozékok

Mellékelve: Dupla habverő, Dagasztótartozék

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Általános jellemzők

Sebességbeállítások száma: 5 + turbó

Termékjellemzők: Vezetéktárolás,

Be-/kikapcsoló, Turbó funkció

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Műszaki adatok

Edény kapacitása: 3 L

Vezetékhossz: 1,2 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Energiaellátás: 450 W

Formatervezés

Szín: Fehér

Vezérlőpanel színe: Kasmírszürke

Kidolgozás

Tartozékok anyaga: Rozsdamentes acél

A készülék anyaga: ABS műanyag

 

* 4 tojásfehérje felverésére is képes – az elődjével

szemben
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