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650 W, kovové rameno

ProMix

0,5 l nádoba, sekací nástavec,
metlička

2 rýchlosti mixovania, vrátane
Turbo

 

HR1625/00

Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
650 W ponorný mixér ProMix s funkciou turbo

Ponorný mixér Philips v sebe spája výkon 650 W, technológiu mixovania ProMix a

funkciu Turbo na dosiahnutie dokonalého rozmixovania aj tých najnáročnejších

prísad. Vďaka kompaktnému nástavcu na sekanie a metličkám na šľahanie môžete

pomocou neho tiež krájať cibuľu alebo vyrobiť šľahačku.

Hladké výsledky za pár sekúnd

Optimálny prietok jedla a mixovanie

Výkonný motor na optimálnu prípravu jedál

Tlačidlo Turbo na mixovanie najhustejších prísad

Žiadne vyšplechovanie počas mixovania

Kryt čepele so špeciálnym vlnitým tvarom chráni pred vyšplechovaním

Jednoduché používanie

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednoduché vybratie ramena ponorného mixéra

Množstvo pestrých receptov

Sekací nástavec na krájanie byliniek, orechov, syra, čokolády a cibule

Šľahací nástavec na vyšľahanie šľahačky, majonézy a iných dobrôt

0,5 l nádoba ponorného mixéra



Ponorný mixér HR1625/00

Hlavné prvky

0,5 l nádoba

S 0,5 l nádobou je možné odmerať presné

množstvo prísad a tiež rýchlo pripraviť polievky,

pyré či kokteily.

Systém uvoľnenia pomocou 2 tlačidiel

Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na

ponornom mixéri Philips sa rameno mixéra

ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie

umyť.

650 W motor

S výkonným 650 W motorom dokážete

rozmixovať takmer každú prísadu.

Ochrana proti vyšplechovaniu

Špeciálny vlnitý tvar v spodnej časti ramena

ponorného mixéra vás pri mixovaní ochráni

pred vyšplechnutím a neporiadkom.

Kompaktný sekací nástavec

S kompaktným sekacím nástavcom ponorného

mixéra Philips je možné krájať bylinky, orechy,

syr, čokoládu aj cibuľu.

Technológia mixovania ProMix

Technológia ProMix spoločnosti Philips bola

vyvinutá v spolupráci s prestížnou univerzitou v

Stuttgarte. Ide o jedinečnú pokročilú

technológiu využívajúcu špecifický

trojuholníkový tvar na vytváranie optimálneho

prietoku jedla a dosiahnutie maximálneho

výkonu, čo vedie k rýchlejšiemu a

systematickejšiemu mixovaniu.

Funkcia Turbo

S funkciou Turbo ponorného mixéra Philips

môžete nasekať aj tie najtvrdšie prísady.

Šľahací nástavec

Jediný šľahací nástavec pre ponorné mixéry

Philips na vyšľahanie šľahačky, majonézy,

cesta na palacinky a iných dobrôt. Vďaka nemu

bude váš ponorný mixér multifunkčný

a všestranný.

Logo Philips Green

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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Technické údaje

Príslušenstvo

Nádoba: 0,5 l

Nástavec na sekanie: Kompaktný nástavec na

sekanie

Metlička: áno

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Biela, čierna a červená

Materiál ramena: Kov

Materiál plášťa: PP a guma

Nádoba na suroviny: SAN

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Všeobecné špecifikácie

Odnímateľné držadlo: S 2 tlačidlami

Nastavenie rýchlosti: 2 (vrátane režimu turbo)

Funkcia Turbo: áno

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 1,25 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Príkon: 650 W

Napätie: 220 – 240 V
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