
Rúdmixer

Daily Collection

 
550 W készülék fémrúddal

ProMix

0,5 literes mérőedény

1 sebesség
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Egyszerűen elkészíthető egészséges, házi

készítésű ételek
A tökéletesen elkevert levesekért, pürékért és turmixitalokért

A Philips Daily Collection rúdmixer 550 wattos teljesítményének és az egyedi

kivitelezésű keverőlábnak köszönhetően tökéletesen egyenletes eredményt nyújt

levesek, pürék és turmixok elkészítése során. Az egészséges ételek elkészítése

sosem volt ilyen egyszerű!

Tökéletes eredmény, másodpercek alatt

Optimális alapanyag-áramlás és keverési teljesítmény

Egyszerű használat

2 gombos kioldórendszer a mixerrúd egyszerű eltávolításához

Egyetlen kapcsoló

Karcsú markolat, tökéletes illeszkedés

A tökéletes levesekért, pürékért és turmixokért

Nagy teljesítményű, 550 W-os motor



Rúdmixer HR1604/90

Fénypontok Műszaki adatok

2 gombos kioldórendszer

A Philips rúdmixer 2 gombos

kioldórendszerével könnyedén eltávolítható a

mixerrúd az egyszerű tisztítás érdekében.

Egyetlen kapcsoló

Egyetlen kapcsoló az egyszerű használat

érdekében.

Karcsú markolat

A Daily Collection rúdmixer karcsú markolata

minden kézben tökéletes fogást biztosít.

Nagy teljesítményű, 550 W-os motor

Nagy teljesítményű, 550 W-os motor a

legkeményebb hozzávalókhoz.

ProMix turmixolási technológia

A rangos Stuttgarti Egyetemmel

együttműködésben kifejlesztett egyedülálló

Philips ProMix speciális technológia a

különleges háromszög alakzatú mozgás révén

optimális alapanyag-áramlást és keverési

teljesítményt biztosít a gyorsabb és alaposabb

turmixolásért.

Tartozékok

Kehely: 0,5 l

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): fekete

A rúd anyaga: Fém

Bevonat anyaga: PP és gumi

A mérőedény anyaga: SAN

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

Általános jellemzők

Levehető rúd: 2 gombbal

Sebességbeállítás: 1

Műszaki adatok

Frekvencia: 50/60 Hz

Tápellátás: 550 W

Feszültség: 220-240 V V

 

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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