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Extra teljesítmény, még simább eredmény

650 wattos ProMix rúdmixer turbó funkcióval

Philips rúdmixer – 650 Watt teljesítmény, ProMix turmixolási technológia és turbó

funkció az egyenletes teljesítményért még szilárd alapanyagok esetén is. Az XL

aprítónak és habverő tartozéknak köszönhetően már hagymát is aprít, és krémet is

kever.

Tökéletes eredmény, másodpercek alatt

Háromszög forma az optimális áramlásért és keverő teljesítményért

Nagy teljesítményű motor az optimális ételkészítéshez

Turbó gomb a legkeményebb hozzávalókhoz

Nem fröcsköl turmixolás közben

Fröccsenés elleni védelem, speciális hullámformával

Egyszerű használat

2 gombos kioldórendszer a mixerrúd egyszerű eltávolításához

Receptek széles választéka

Habverő tartozék tejszínhez, majonézhez és sok minden máshoz.

Az XL aprítótartozék segítségével nagy mennyiségeket apríthat fel

0,5 literes mérőedény rúdmixerhez



Rúdmixer HR1627/00

Fénypontok

Fröccsenés elleni védelem

A rúdmixer keverőrúdjának alján lévő speciális

hullámforma garantálja a fröccsenésmentes

mixelést.

Habverő tartozék

A Philips rúdmixer egyes habverőjével krém,

majonéz, palacsintatészta és egyebek

készíthetők. Többfunkcióssá és sokoldalúvá

teszi a rúdmixert.

XL aprítótartozék

A Philips rúdmixer XL (1000 ml-es) aprító

tartozékával másodpercek alatt nagy

mennyiségű húst, fűszernövényt, csonthéjas

gyümölcsöt, sajtot, csokoládét vagy hagymát

apríthat fel.

2 gombos kioldórendszer

A Philips rúdmixer 2 gombos

kioldórendszerével könnyedén eltávolítható a

mixerrúd az egyszerű tisztítás érdekében.

ProMix turmixolási technológia

A Philips rúdmixer ProMix technológiája a

neves Stuttgarti Egyetemmel együttműködve

lett kifejlesztve és garantáltan alaposabb és

gyorsabb turmixolást biztosít. A Philips

rúdmixerekben alkalmazott egyedülálló ProMix

turmixolási technológia háromszög alakú

mozgásával maximális áramlást biztosít, így

Ön selymesen sima krémleveseket és

turmixokat készíthet.

0,5 literes mérőedény

A 0,5 literes mérőedénnyel kimérheti a

receptek hozzávalóit, de gyorsan

összeturmixolhat benne leveseket, püréket

vagy turmixokat is.

650 wattos motor

A 650 watt teljesítményű motorral

gyakorlatilag minden alapanyag

összeturmixolható.

Turbó funkció

A Philips rúdmixer Turbó funkciója a

legkeményebb alapanyagokkal is elbánik.

A 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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Műszaki adatok

Tartozékok

Mérőedény: 0,5 l

Aprító: XL aprító

Habverő

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): Fehér, fekete és vörös

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: 2 (turbó fokozat is)

Turbó funkció

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 1,25 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Tápellátás: 650 W

Feszültség: 220-240 V
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