
Mixere cu suport

 
400 W

Palete din oţel inoxidabil

Cârlige aluat, bol rotativ 3 l

 

HR1565/40

Prepară cu uşurinţă delicatese delicioase
Mixer cu castron rotativ

Prăjiturile, plăcintele şi pâinea de casă nu au fost niciodată mai uşor de preparat. Mixerul Philips de 400 W, cu

stativ şi castron rotativ, va face partea cea mai dificilă, creând amestecurile perfecte în câteva minute. Este

ajutorul perfect în bucătărie.

Aluaturi şi creme perfecte, în câteva minute

Viteze multiple şi funcţie turbo

Motor puternic de 400 W

Amestecare liberă

Castron rotativ de 3 l

Stativ pentru mixer

Amestecă perfect creme şi aluaturi

Palete şi cârlige pentru aluat incluse

Curăţare rapidă şi eficientă

Spatulă ergonomică

Stocare uşoară

Suport pentru stocarea cablului



Mixere cu suport HR1565/40

Repere Specificaţii

Viteze multiple şi funcţie turbo

Mai multe viteze şi funcţia turbo pentru

rezultate perfecte.

Castron rotativ de 3 l

Castron rotativ de 3 l

Stativ pentru mixer

Stativ pentru mixer

Palete şi cârlige pentru aluat

O pereche de palete şi cârlige pentru aluat din

oţel inoxidabil pentru mixerul tău Philips, astfel

încât toate reţetele tale sunt bătute

spumă/amestecate şi frământate perfect.

Spatulă ergonomică

Spatulă ergonomică

Suport pentru stocarea cablului

Clemă de fixare a cablului pentru păstrarea

ordinii în bucătărie.

 

Specificaţii generale

Funcţie Turbo

Suport pentru stocarea cablului

Specificaţii tehnice

Frecvenţă: 50/60 Hz

Alimentare: 400 W

Viteze: 3

Tensiune: 230-240 V

Lungime cablu: 1,10 m

Specificaţii de design

Material carcasă: ABS

Palete/Cârlige pentru aluat: Oţel inox

Culori: Alb

Accesorii

Palete

Cârlige pentru aluat

 

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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