
 

 

Philips Daily Collection
Saumikser ProMixi 
mikserdamistehnoloogiaga

550 W, metallist segamisotsak
ProMix
0,5 l nõu, kartulinui
Üks kiirus

HR1606/00
Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
tulemuseks on täiuslikud supid, püreed ja kokteilid
Philipsi Daily Collectioni saumikseris on ühendatud 550 W võimsus ning ainulaadse 
disainiga alus ja kartulipudrusti tarvik, mille tulemuseks on sametised supid, püreed ja 
kokteilid. Tervislike toitude tegemine pole kunagi lihtsam olnud.

Ühtlased segud sekunditega
• Kolmnurkne kuju tagab optimaalse voo ja segamisjõudluse

Lihtne kasutada
• Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks
• Iga suurusega käele sobiv õhuke käepide

Täiuslike suppide, püreede ja segude jaoks
• Tugev 550 W mootor

Valmistage koostisosasid ükskõik mis viisil soovite
• Kartulipudrusti tarvik ühtlase kartulipudru valmistamiseks



 Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem

Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega 
vabastussüsteemi abil on saumikseri vart 
puhastamise hõlbustamiseks lihtne eemaldada.

Õhuke käepide

Daily Collectioni saumikseril on iga suurusega käele 
sobiv õhuke käepide.

Tugev 550 W mootor

Tugev 550 W mootor ka kõige tugevamate 
koostisainete jaoks.

ProMix-segamistehnoloogia

Philips saumikseri ProMix tehnoloogia töötati välja 
koostöös maineka Stuttgarti ülikooliga. Tegemist on 
täiustatud tehnoloogiaga, mis tagab ühtlasema ja 
kiirema segamise. Philipsi saumikserite ainulaadses 
ProMixi mikserdamistehnoloogias kasutatakse 
kolmnurga kuju, et tekitada parim voog, ja nüüd 
suudab saumikser teie sametisi suppe ja mahedikke 
valmistada parimal viisil.

Kartulipudrusti tarvik

Philipsi saumikseri kartulipudrusti tarvikuga saate 
hõlpsalt valmistada sametiselt ühtlast kartulipüreed.
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Spetsifikatsioon
Tarvikud
• Kann: 0,5 l
• Kartulinui

Projektlahenduse spetsifikatsioon
• Värvus(-ed): Valge
• Saumikseri materjal: Metall
• Korpuse materjal: PP ja kumm
• Nõu materjal: SAN
• Tiiviknoa materjal: Roostevaba teras

Üldine spetsifikatsioon
• Äravõetav võll: 2 nupuga
• Kiiruseseadistus: 1

Tehnilised andmed
• Sagedus: 50/60 Hz
• Võimsus: 550 W
• Pinge: 220 volti – 240 V
•
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