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HR1655/90 Najboljši rezultati, malo napora
Revolucionarna zasnova z oprijemom s palcem za enostavno

uporabo

Ročni mešalnik serije Avance ima revolucionarno zasnovo z oprijemom za palec in

združuje močan ter trpežen motor z več nastavitev hitrosti (20), kar zagotavlja moč,

hitrost in zanesljivost za najboljše rezultate z malo napora.

Preprosta obdelava in shranjevanje

Tlačilnik za krompir za pripravo odličnega pireja

1,7-litrski ovalni vrč za pripravo hrane ali shranjevanje aparata

Pokrovček za zaščito mešalnega noža med shranjevanjem

1-litrski vrč s pokrovom

Za sekljanje čebule, zelišč, trdega sira in še česa

Velik nastavek za sekljanje večjih količin

Za stepanje smetane, pene, jajčnih beljakov in penjenje mleka

Edinstveno oblikovan penilnik mleka za okusne kavne specialitete

Nastavek za stepanje smetane, majoneze itd.

Odlični rezultati v nekaj sekundah

Gumb Turbo za dodatno moč za najtrše sestavine

Zasnovano za dolgotrajno učinkovitost

Nazobčana rezila velikega sekljalnika za drobljenje ledu
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Značilnosti

1,7-litrski ovalni vrč

1,7-litrski ovalni vrč za pripravo hrane ali

shranjevanje aparata

Velik nastavek za sekljanje

Z velikim sekljalnikom (1000 ml) za ročni

mešalnik Philips lahko v nekaj sekundah

sesekljate meso, zelišča, oreščke, sir, čokolado

in čebulo.

Nastavek za stepanje

Nastavek za stepanje za ročni mešalnik Philips

za stepanje smetane, majoneze, osnove za

palačinke itd. Za večfunkcijsko in vsestransko

uporabo ročnega mešalnika.

Penilnik mleka

Edinstveno oblikovan penilnik mleka za

okusne kavne specialitete

Tlačilnik za krompir

S tlačilnikom za krompir ročnega mešalnika

Philips lahko učinkovito pripravite odličen pire.

Zaščitni pokrovček

Pokrovček za zaščito mešalnega noža med

shranjevanjem

Nazobčana rezila

Nazobčana rezila velikega sekljalnika za

drobljenje ledu

Gumb Turbo

Za najtrše sestavine.

1-litrski vrč s pokrovom

1-litrski vrč s pokrovom za shranjevanje juh,

pireja ali napitkov.

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Oblikovne specifikacije

Razpoložljive barve: Črna

Rezilo: Nerjavno jeklo

Ohišje: Nerjaveče jeklo in PP

Material posod: SAN

Material gredi: Nerjavno jeklo

Splošne specifikacije

Snemljiva gred

Hitrosti: 20 hitrosti

Funkcija Turbo

Nastavki

Sekljalnik: Velik sekljalnik

Penilnik mleka

Zaščitni pokrovček

Nazobčana rezila za velik sekljalnik

Metlica

Vrč: 1 l

Tehnične specifikacije

Napajanje: 600 W

Napetost: 220-240 V
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