
Pokončni mešalniki

 
400 W

Metlice iz nerjavnega jekla

Nast. za gnetenje testa, 3 l
posoda

 

HR1565/40

Za enostavno pripravo domačih slaščic
Mešalnik z vrtljivo posodo

Priprava slastnih domačih tort, pit in kruha za vso družino še nikoli ni bila tako enostavna. Philipsov pokončni

mešalnik moči 400 W s skledo bo poskrbel za vse in v samo nekaj minutah ustvaril odlično mešanico sestavin.

Pravi prostoročni kuhinjski pomočnik.

Popolno testo in sladice v le nekaj minutah

Več hitrosti in funkcija Turbo

Zmogljiv 400 W motor

Prostoročno mešanje

3 l vrtljiva posoda

Stojalo mešalnika

Popolno stepanje in mešanje

Priložene metlice in nastavki za mešanje testa

Hitro in enostavno čiščenje

Priročna lopatica

Enostavno shranjevanje

Zaponka za shranjevanje kabla



Pokončni mešalniki HR1565/40

Značilnosti Specifikacije

Več hitrosti in funkcija Turbo

Več hitrosti in funkcija Turbo za popolne

rezultate.

3 l vrtljiva posoda

3 l vrtljiva posoda

Stojalo mešalnika

Stojalo mešalnika

Metlice in nastavki za mešanje testa

Par metlic in nastavki za gnetenje testa iz

nerjavnega jekla za mešalnik Philips

zagotavljajo popolno stepanje/mešanje in

gnetenje za pripravo vseh receptov.

Priročna lopatica

Priročna lopatica

Zaponka za shranjevanje kabla

Zaponka za shranjevanje kabla za urejeno

kuhinjo.

 

Splošne specifikacije

Funkcija Turbo

Zaponka za shranjevanje kabla

Tehnične specifikacije

Frekvenca: 50/60 Hz

Dolžina kabla: 1,50 cm

Napajanje: 400 W

Hitrosti: 3

Napetost: 230-240 V

Oblikovne specifikacije

Ohišje: ABS

Metlice za sestavine / nastavki za mešanje

testa: Nerjavno jeklo

Barva: Bela

Nastavki

Metlice

Nastavki za gnetenje testa

 

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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