
Ročni mešalnik

Viva Collection

 
650 W, kovinski mešalnik

Nož z dvojnim delovanjem

1 l vrč, sekljalnik

16 hitrosti in Turbo

 

HR1615/00

Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani

vsak dan

Preprosto mešanje in sekljanje pri različnih hitrostih

Ročni mešalnik Philips odlikujejo moč 650 W, rezilo z dvojnim delovanjem in več

nastavitev hitrosti, kar zagotavlja odlične rezultate v samo nekaj sekundah.

Priprava zdrave in okusne hrane doma še nikoli ni bila tako enostavna.

Odlični rezultati v nekaj sekundah

Rezilo z dvojnim delovanjem

Izberite optimalno hitrost za vse vrste sestavin

Gumb Turbo za dodatno moč za najtrše sestavine

Zmogljiv 650 W motor

Preprosta obdelava in shranjevanje

Mehak ročaj in gumbi

Nastavek za sekljanje

1 l merilni vrč ročnega mešalnika

Brez škropljenja med mešanjem

Zaščita rezila proti škropljenju posebne valovite oblike

Hitro in enostavno čiščenje

Snemljiva gred iz nerjavečega jekla



Ročni mešalnik HR1615/00

Značilnosti Specifikacije

16 hitrosti in Turbo

Na voljo imate 16 nastavitev hitrosti, zato lahko

izberete optimalno hitrost za vse vrste sestavin,

da dobite želeno gostoto ali tekoče zmešane

sestavine.

Gumb Turbo

Za najtrše sestavine.

Rezilo z dvojnim delovanjem

Rezilo z dvojnim delovanjem ročnega

mešalnika Philips reže v vodoravni in navpični

smeri.

Nastavek za sekljanje

Nastavek za sekljanje, ki omogoča sekljanje

čebule, sira in druge hrane.

Mehak ročaj in gumbi

Mehak ročaj in gumbi omogočajo udobno

uporabo izdelka.

Snemljiva gred iz nerjavečega jekla

Snemljiva gred iz nerjavečega jekla

1 l vrč

Z 1 l vrčem lahko merite sestavine za recepte in

hitro mešate juhe, pasirano hrano ali napitke.

Zaščitna rezila proti škropljenju

Posebna valovita oblika na spodnjem delu

ročnega mešalnika preprečuje škropljenje ali

nered pri mešanju.

Zmogljiv 650 W motor

Zmogljiv 650 W motor

 

Oblikovne specifikacije

Barva: Bela in sivka

Material rezila: Kovina

Ohišje: PP in guma

Rezilo: Nerjavno jeklo

Posoda: SAN

Splošne specifikacije

Funkcija Turbo

Snemljiva gred: Z 2 gumboma

Nastavitev hitrosti: 16

Nastavki

Sekljalnik: Kompakten sekljalnik

Vrč: 1 l

Tehnične specifikacije

Frekvenca: 50/60 Hz

Napetost: 220-240 V

Moč: 650 W

Dolžina kabla: 1,3 m
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