
Ručný mixér

Viva Collection

 
550 W, 5 rýchlostí + funkcia
turbo

Šľahacie metličky
z nehrdzavejúc. ocele

Príslušenstvo
plastov. ponorného mixéra

Háky na cesto, 0,6 l nádoba

 

HR1572/50
Pripravte domáce dobroty kedykoľvek

dostanete chuť

Všestranný mixér s príslušenstvom

Mixér Philips s nástavcom ponorného mixéra s istotou zvládne širokú paletu

prísad. Má 5 výkonných rýchlostí a režim turbo, šľahacie metličky z nehrdzavejúcej

ocele a háky na miesenie, ktoré si hravo poradia aj s tým najtuhším cestom.

Dokonale vypracované cesto a dezerty za niekoľko minút

Výkonný motor 550 W

5 rýchlostí a funkcia Turbo vám umožnia presné ovládanie

Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie

Šľahacie metličky a háky na cesto z nehrdzavejúcej ocele

S ramenom ponorného mixéra, ktoré umožní spracovať rôzne suroviny

Jednoduché odkladanie

Nádobu môžete používať na odkladanie nástavcov

Spona na uloženie kábla



Ručný mixér HR1572/50

Hlavné prvky Technické údaje

5 rýchlostí a funkcia Turbo

5 rýchlostí a funkcia Turbo vám umožnia

presné ovládanie

Šľahacie metličky z nerezovej ocele

Šľahacie metličky a háky na cesto z

nehrdzavejúcej ocele sú súčasťou balenia.

S ramenom ponorného mixéra

S ramenom ponorného mixéra, ktoré umožní

spracovať rôzne suroviny

Odkladacia nádoba

Nádobu môžete používať na odkladanie

nástavcov

Spona na uloženie kábla

Spona na uloženie kábla pre úhľadnú kuchyňu.

 

Špecifikácia dizajnu

Materiál plášťa: ABS

Materiál šľahacích metličiek/hákov na cesto:

Nehrdzavejúca oceľ

Farba(y): Biela/kašmírovo sivá

Všeobecné špecifikácie

Rýchlosti: 5

Spona na uloženie kábla: áno

Turbo rýchlosť: áno

Pribalené príslušenstvo

0,6 l plastová nádoba: áno

Plastové rameno ponorného mixéra: áno

Háky na cesto z nehrdzavejúcej ocele: áno

Šľahacie metličky z nerezovej ocele: áno

Technické špecifikácie

Príkon: 550 W

Rýchlosti: 5

Dĺžka kábla: 1,2 m

 

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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