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HR1655/90 Maximális teljesítmény minimális erőfeszítéssel
Forradalmi, biztos fogást nyújtó kialakítás a könnyen

kezelhetőségért

Az Avance termékcsalád rúdmixere forradalmian új, biztos fogást nyújt, erős és

tartós motorral, valamint több sebességbeállítással (20) rendelkezik, így biztosítja

a minimális erőkifejtéssel elérhető maximális eredményhez szükséges

teljesítményt, sebességet és megbízhatóságot.

Egyszerű működtetés és tárolás

Pürésítő tartozék a tökéletes burgonyapüréhez

1,7 l ovális mérőpohár ételek elkészítéséhez vagy a készülék tárolásához

Védősapka a turmixkés védelmére tároláskor

1 literes fedeles mérőedény

Felaprítja a hagymát, fűszereket, kemény sajtokat és sok mást

Az XL aprítótartozék segítségével nagy mennyiségeket apríthat fel

Felveri a tejszínhabot,tojásfehérjét,krémet,felhabosítja a tejet

Egyedi kivitelezésű tejhabosító az ízletes kávéspecialitásokhoz

Habverő tartozék tejszínhez, majonézhez és sok minden máshoz.

Tökéletes eredmény, másodpercek alatt

Kivételesen nagy teljesítményű turbó gomb a legkeményebb alapanyagokhoz

Tartós teljesítményre tervezve

Az XL aprító fűrészes vágópengéi jégaprításhoz is használhatók



Rúdmixer HR1655/90

Fénypontok

1,7 l ovális mérőpohár

1,7 l ovális mérőpohár ételek elkészítéséhez

vagy a készülék tárolásához

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.

Habverő tartozék

A Philips rúdmixer egyes habverőjével krém,

majonéz, palacsintatészta és egyebek

készíthetők. Többfunkcióssá és sokoldalúvá

teszi a rúdmixert.

Tejhabosító

Egyedi kivitelezésű tejhabosító az ízletes

kávéspecialitásokhoz

Pürésítő tartozék

A Philips rúdmixer pürésítő tartozékával

tökéletesen simává pürésíthető a burgonya.

Védősapka

Védősapka a turmixkés védelmére tároláskor

Fűrészes vágókés

Az XL aprító fűrészes vágópengéi

jégaprításhoz is használhatók

Turbó gomb

A legkeményebb hozzávalókhoz.

1 literes fedeles mérőedény

1 literes fedeles mérőedény levesek, pürék és

turmixok tárolásához.

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

Kivitelezési jellemzők

Színválaszték: Tusfekete

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

Bevonat anyaga: Rozsdamentes acél és PP

Edények anyaga: SAN

Szár anyaga: Rozsdamentes acél

Általános jellemzők

Levehető rúd

Sebességfokozatok: 20 sebességfokozat

Turbó funkció

Tartozékok

Aprító: XL aprító

Tejhabosító

Védősapka

Fűrészes vágókések az XL aprítóhoz

Habverő

Mérőpohár: 1 l

Műszaki adatok

Tápellátás: 600 W

Feszültség: 220-240 V
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