
Ponorný mixér

Viva Collection

 
650 W, kovové rameno

ProMix

0,5 l nádoba, sekací nástavec,
metlička

16 rýchlostí + funkcia turbo

 
HR1633/80

Regulovateľný výkonný motor
Mixér ProMix pre optimálne výsledky

Tento ponorný mixér od spoločnosti Philips predstavuje spojenie 650-wattového výkonu s technológiou

ProMix a viacstupňovým nastavením rýchlosti. Prináša hladké výsledky už za pár sekúnd. Príprava domácich

jedál nebola nikdy taká jednoduchá!

Hladké výsledky za pár sekúnd

Optimálny prietok jedla a mixovanie

Vyberte optimálnu rýchlosť pre všetky druhy prísad

Žiadne vyšplechovanie počas mixovania

Kryt čepele so špeciálnym vlnitým tvarom chráni pred vyšplechovaním

Množstvo pestrých receptov

0,5 l nádoba ponorného mixéra

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

Šľahací nástavec na vyšľahanie šľahačky, majonézy a iných dobrôt

Vysoký výkon pod kontrolou

Veľmi výkonné tlačidlo Turbo

Výkonný motor na optimálnu prípravu jedál

Rúčka a tlačidlá s príjemným povrchom



Ponorný mixér HR1633/80

Hlavné prvky

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.

16 rýchlostí a stupeň Turbo

Vďaka 16 nastaveniam rýchlosti môžete vybrať

optimálnu rýchlosť pre všetky typy prísad, a

vytvoriť tak požadovanú konzistenciu surovín

alebo ich najemno rozmixovať.

Veľmi výkonné tlačidlo Turbo

Ponorný mixér Philips má veľmi výkonné

tlačidlo Turbo pre najtvrdšie prísady.

Ochrana proti vyšplechovaniu

Špeciálny vlnitý tvar v spodnej časti ramena

ponorného mixéra vás pri mixovaní ochráni

pred vyšplechnutím a neporiadkom.

0,5 l nádoba

S 0,5 l nádobou je možné odmerať presné

množstvo prísad a tiež rýchlo pripraviť polievky,

pyré či kokteily.

Kompaktný sekací nástavec

S kompaktným sekacím nástavcom ponorného

mixéra Philips je možné krájať bylinky, orechy,

syr, čokoládu aj cibuľu.

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.

650 W motor

S výkonným 650 W motorom dokážete

rozmixovať takmer každú prísadu.

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

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál nádoby: SAN

Všeobecné špecifikácie

Odnímateľné držadlo: S 2 tlačidlami

Nastavenie rýchlosti: 16

Funkcia Turbo: áno

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 1,3 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Príkon: 650 W

Napätie: 220 – 240 V

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑04‑02

Verzia: 6.2.1

EAN: 08 71010 36377 52

www.philips.com

http://www.philips.com/

