
 

Mixer
Viva Collection

 
450 W

5 viteze + turbo

Castron de 3 l cu acţionare
automată

Gri caşmir

 

HR3745/00

Amestecare puternică şi eficientă pentru prăjituri

fine

Până la 25 % mai rapid* cu motor puternic de 450 W

Mixerul Philips te ajută să prepari prăjituri pufoase delicioase şi pâine pentru

întreaga familie. Amestecarea cu palete conice permite un timp redus de pregătire

şi un aluat de prăjituri mai fin. Motorul puternic de 450 W te va ajuta să prepari cu

uşurinţă cele mai tari aluaturi.

Amestecare şi batere puternice

Palete conice pentru încorporare maximă a aerului

Putere de 450 W a motorului pentru cele mai tari aluaturi

Amestecare omogenă pentru aluat aerat

Experienţă de amestecare eficientă

Castron de 3 l cu acţionare automată pentru amestecare eficientă

Buton de îndepărtare rapidă a paletelor

Picioare cu ventuză pentru amestecare stabilă

Depozitare rapidă şi uşoară

Cu clema pentru cablu, este uşor să menţii cablurile ordonate



Mixer HR3745/00

Repere Specificaţii

Palete conice

Paletele conice unice permit încorporarea

cantităţii maxime de aer, contribuind la

obţinerea unor texturi mai pufoase şi a unui

aluat de prăjituri mai fin

Motor de 450 W

Motorul puternic de 450 W te va ajuta să

prepari cu uşurinţă cele mai tari aluaturi.

Amestecare omogenă

Castronul a fost creat pentru a se potrivi perfect

formei conice a paletelor pentru rezultate

optime de amestecare.

Castron cu acţionare automată

Castronul cu acţionare automată se roteşte

pentru a permite o amestecare mai bună şi mai

eficientă.

Buton de îndepărtare rapidă a paletelor

Cu o simplă atingere poţi elibera paletele sau

cârligele pentru aluat.

Picioare cu ventuză pentru amestecare

stabilă

Picioarele cu ventuză menţin stativul şi

castronul mixerului stabile şi fixe pe suprafaţa

de lucru.

Clemă pentru cablu

Cu clema pentru cablu, este uşor să menţii

cablurile ordonate

 

Accesorii

Incluse: Tel dublu în formă de balon, Instr. de

frământare

Ţara de origine

Fabricat în: China

Specificaţii generale

Număr setări de viteză: 5 + turbo

Caracteristicile produsului: Sistem depozitare

cablu, Comutator pornit/oprit, Funcţie Turbo

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Durabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificaţii tehnice

Capacitate castron: 3 l

Lungime cablu: 1,2 m

Frecvenţă: 50/60 Hz

Alimentare: 450 W

Design

Culoare: Alb

Culoarea panoului de control: Gri caşmir

Finisaj

Materialul accesoriilor: Oţel inoxidabil

Material corp principal: Plastic ABS

 

* Baterea a 4 albuşuri de ou faţă de predecesor
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