
Tyčový mixér

Daily Collection

 
550 W, kovový nástavec

ProMix

Nádoba 0,5 l

1 rychlost

 

HR1604/90

Domácí pokrmy zdravě a snadně
Pro dokonalou přípravu polévek, pyré a koktejlů

Tyčový mixér Philips Daily Collection v sobě spojuje 550W výkon a jedinečně

navržené příslušenství v podobě mixovací nožky. Dosáhnete báječně hladkých

výsledků při přípravě polévek, pyré a koktejlů. Příprava zdravého jídla nikdy nebyla

tak snadná!

Hladký výsledek během sekund

Optimální tok jídla a mixování

Snadné použití

Dvoutlačítkový uvolňovací systém pro snadné sejmutí nástavce

Jeden přepínač

Tenká rukojeť padne do každé ruky

K přípravě skvělých polévek, pyré nebo koktejlů

Výkonný 550W motor



Tyčový mixér HR1604/90

Přednosti Specifikace

Dvoutlačítkový uvolňovací systém

Díky dvoutlačítkovému uvolňovacímu systému

ručního mixéru Philips je snadné sejmout

nástavec a mixér vyčistit.

Jeden přepínač

Jeden přepínač pro snadné použití.

Tenká rukojeť

Ruční mixér Daily Collection má tenkou

rukojeť, která padne do každé ruky.

Výkonný 550W motor

Výkonný 550W motor pro ty nejtužší

ingredience.

Technologie mixování ProMix

Technologie Philips ProMix vyvíjená ve

spolupráci s prestižní Univerzitou Stuttgart je

unikátní, pokročilou technologií, která používá

trojúhelníkový tvar k vytvoření optimálního toku

jídla a poskytuje vyšší výkon pro rychlejší a

konzistentnější mixování.

Příslušenství

Nádobka: 0,5 l

Specifikace provedení

Barva(y): Černá

Materiál tyče: Kov

Materiál krytu: PP a guma

Materiál nádoby: SAN

Materiál nože: Nerezová ocel

Obecné specifikace

Odnímatelný nástavec: Se 2 tlačítky

Nastavení rychlosti: 1

Technické údaje

Frekvence: 50/60 Hz

Spotřeba: 550 W

Napětí: 220–240 V V

 

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.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání

2019‑03‑28

Verze: 5.1.1

EAN: 08 71010 36203 03

www.philips.com

http://www.philips.com/

