
Stolní šlehače

 
400 W

Metly z nerezové oceli

Háky na těsto, otočná nádoba
3 l

 

HR1565/40

Snadná příprava domácích pokrmů
Šlehač s otočnou nádobou

Příprava chutných domácích bábovek, koláčů nebo chleba nebyla nikdy jednodušší. Tento kuchyňský šlehač

Philips o příkonu 400 W s podstavcem a šlehací nádobou udělá všechnu práci za vás. Skutečný pomocník

v kuchyni, který pracuje bez doteku lidské ruky.

Skvělé těsto a dezerty během několika minut

Více rychlostí a funkce turbo

Výkonný 400W motor

Mixování bez doteku ruky

Otočná nádoba 3 l

Stojan šlehače

Dokonale šlehá a mixuje

Včetně šlehacích metel a háků na těsto

Rychlé a snadné čištění

Praktická stěrka

Snadné ukládání

Spona na ukládání kabelu



Stolní šlehače HR1565/40

Přednosti Specifikace

Více rychlostí a funkce turbo

Více rychlostí a funkce turbo pro dokonalé

výsledky.

Otočná nádoba 3 l

Otočná nádoba 3 l

Stojan šlehače

Stojan šlehače

Šlehací metly a háky na těsto

Pár nerezových šlehacích metel a háků na

těsto pro mixér Philips, umožňující šlehání,

míchání a hnětení do dokonalé konzistence.

Praktická stěrka

Praktická stěrka

Spona na ukládání kabelu

Spona na ukládání kabelu přispívá k úhledné

kuchyni.

 

Obecné specifikace

Funkce Turbo: Ano

Spona na ukládání kabelu: Ano

Technické údaje

Frekvence: 50/60 Hz

Spotřeba: 400 W

Rychlost: 3

Napětí: 230–240 V

Délka kabelu: 1,10 m

Specifikace provedení

Materiál krytu: ABS

Materiál šlehacích metel / háků na těsto:

Nerezová ocel

Barva(y): Bílá

Příslušenství

Šlehací metly: Ano

Háky na těsto: Ano

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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