
Ročni mešalnik

Avance Collection

 

600 W

Kovinski mešalnik

z rezilnikom kock

 

HR1659/90

Najboljši rezultati, malo napora
Pripravite odlično domačo solato Oliver v nekaj sekundah

Ročni mešalnik Avance Collection z rezilnikom kock omogoča, da samo v nekaj

sekundah ustvarite popolne kocke. Močan motor in revolucionarna zasnova z

oprijemom s palcem vam nudita moč in hitrost za najboljše rezultate z malo

napora.

Sestavine pripravite, kakor želite

Sekljalnik za sekljanje zelišč, oreščkov, sira, čokolade in čebule

Kavelj za gnetenje za pripravo testa

Dvostranska plošča za rezanje in strganje

Edinstven nastavek za rezanje kock

Odlični rezultati v nekaj sekundah

Zmogljiv 600 W motor

20 nastavitev hitrosti

Gumb Turbo za dodatno moč

Preprosta obdelava in shranjevanje

1-litrski vrč s pokrovom za shranjevanje juh, pireja ali napitkov

Pokrovček za zaščito mešalnega noža med shranjevanjem

Zasnova z oprijemom s palcem

Posebno orodje za enostavno čiščenje



Ročni mešalnik HR1659/90

Značilnosti

20 nastavitev hitrosti

20 nastavitev hitrosti za optimalno učinkovitost.

Gumb Turbo za dodatno moč

Ročni mešalnik Philips ima gumb turbo za

dodatno moč za najtrše sestavine.

1 l vrč s pokrovom

1-litrski vrč s pokrovom za shranjevanje juh,

pireja ali napitkov

Nastavek za kompakten sekljalnik

Kompakten sekljalnik Philipsovega ročnega

mešalnika omogoča enostavno sekljanje

zelišč, oreščkov, sira, čokolade in čebule.

Kavelj za gnetenje za pripravo testa

Kavelj za gnetenje za pripravo testa

Zmogljiv 600 W motor

Za mešanje hrane v nekaj sekundah.

Zaščitni pokrovček

Pokrovček za zaščito mešalnega noža med

shranjevanjem

Plošča za rezanje in strganje

Z dvostransko ploščo za rezanje in strganje

lahko hitro obdelate zelenjavo. Ploščo

enostavno obrnite za rezanje ali strganje vseh

vrst zelenjave.

Edinstven nastavek za rezanje kock

Edinstven nastavek za rezanje kock

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.

 



Ročni mešalnik HR1659/90

Specifikacije

Oblikovne specifikacije

Rezilo: Nerjavno jeklo

Ohišje: Nerjaveče jeklo in PP

Material posod: SAN

Material gredi: Nerjavno jeklo

Barva: Črna

Splošne specifikacije

Snemljiva gred

Hitrosti: 20 hitrosti

Funkcija Turbo

Nastavki

Rezilnik kock

Sekljalnik: Kompakten sekljalnik

Zaščitni pokrovček

Vrč

Nastavek multipraktika

Kavelj za gnetenje

Plošča za rezanje in strganje

Tehnične specifikacije

Napajanje: 600 W

Napetost: 220-240 V

Prostornina posode: 1 l

Zmogljivost multipraktika: 1,5 l
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