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Maximális teljesítmény minimális erőfeszítéssel
Készítse el házilag a tökéletes Oliver-salátát másodpercek

alatt!

Az Avance termékcsaládba tartozó rúdmixer kockavágó tartozékának

köszönhetően másodpercek alatt tökéletes kockákat vághat. Az erős motor és a

forradalmian új, biztos fogást nyújtó kialakítás hozzájárul, hogy maximális

eredményt érjen el minimális erőfeszítéssel.

Készítse elő a hozzávalókat kedve szerint!

Kompakt aprító tartozék

dagasztóhorog dagasztáshoz

Szeletelő és reszelő tárcsa

Egyedülálló kockavágó tartozék

Tökéletes eredmény, másodpercek alatt

Nagy teljesítményű 600 wattos motor

20 sebességbeállítás

Extraerős turbó gomb

Egyszerű működtetés és tárolás

1 literes pohár és fedél levesek, pürék és turmixok tárolásához

Védősapka a turmixkés védelmére tároláskor

Biztos fogást nyújtó kialakítás

Speciális kialakítású tisztítóeszköz az egyszerű tisztítás érdekében
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Fénypontok

20 sebességbeállítás

20 sebességfokozat az optimális teljesítmény

érdekében.

Extraerős turbó gomb

A Philips rúdmixer extraerős turbó gombbal

rendelkezik a legkeményebb hozzávalók

aprításához.

1 literes pohár és fedél

1 literes pohár és fedél levesek, pürék és

turmixok tárolásához

Kompakt aprító tartozék

Kompakt aprító tartozék

dagasztóhorog dagasztáshoz

dagasztóhorog dagasztáshoz

Nagy teljesítményű 600 wattos motor

Pillanatok alatt felaprítja az élelmiszert

Védősapka

Védősapka a turmixkés védelmére tároláskor

Szeletelő és reszelő tárcsa

Szeletelő és reszelő tárcsa

Egyedülálló kockavágó tartozék

Egyedülálló kockavágó tartozék

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

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

Bevonat anyaga: Rozsdamentes acél és PP

Edények anyaga: SAN

Szár anyaga: Rozsdamentes acél

Szín(ek): Tusfekete

Általános jellemzők

Levehető szár

Sebességfokozatok: 20 sebességfokozat

Turbó gomb

Tartozékok

Kockavágó

Aprító: Kompakt aprító

Védősapka

Pohár

Konyhai robotgép tartozék

Dagasztóhorog

Szeletelő és reszelő tárcsa

Műszaki adatok

Tápellátás: 600 W

Feszültség: 220-240 V

Tárolóképesség: kehely: 1 l

Konyhai robotgép kapacitása: 1,5 l
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