
 

Saumikser

Avance Collection

 
800 W, SpeedTouch ja Turbo

ProMix Titaniumi tehnoloogia

2 korda peenem
blenderdamine*

Kuni 50% kiirem*

 

HR1672/90

Võimas ja kergesti juhitav saumikser
Valmistage SpeedTouch saumikseriga erinevaid endale

meelepäraseid toite

Philipsi võimsas saumikseris on ühendatud 800-vatine mootor, Promix

mikserdamistehnoloogia ja SpeedTouch nupp, et tagada intuitiivne juhtimine -

mida tugevamini saumikserit pigistate, seda võimsamalt see töötab. Nüüd

valmistate värskeid toite just nii nagu teile meeldib.

Parim segamistulemus sekunditega

Optimaalne toiduvoog ja segamisjõudlus

Võimas 800 W mootor tagab suurepärased segamistulemused

Mitmekesine ja multifunktsionaalne

XL hakkija sibulate, liha, pähklite, juustu, šokolaadi hakkimiseks

Vispel vahukoore, majoneesi ja muude ainete töötlemiseks.

1 l ProMixi nõu optimaalseks segamiseks ja vispeldamiseks

Usaldusväärne ja vastupidav

Titaankattega terad on terasest 6 korda kõvemad

2-aastane garantii

Intuitiivne ja lihtne kasutada

SpeedTouchi nupuga valite õige kiiruse intuitiivselt

Erilise lainelise kujuga pritsmekaitsega lõiketera

Ergonoomiliselt disainitud käepide turvaliseks ja kergeks käsitsemiseks

Ühe nupuga vabastamine lihtsustab kokkupanemist
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Esiletõstetud tooted

ProMix-segamistehnoloogia

Tunnustatud Stuttgarti Ülikooliga koostöös

loodud Philips ProMix on ainulaadne

täiustatud tehnoloogia, mis kasutab

optimaalse toiduvoo ja maksimaalse jõudluse

tagamiseks kolmnurkset kuju, tagades kiirema

ja ühtlasema segamise.

Võimas 800 W mootor

Võimas ja töökindel 800 W mootor võimaldab

kasutada laia valikut tarvikuid peaaegu kõigi

koostisainete töötlemiseks, tagades

toiduvalmistamisel suurepärased tulemused.

SpeedTouch Turbo-funktsiooniga

Intuitiivne kiiruseregulaator ja turbofunktsioon

ühe nupu all: mida kõvemini pigistate, seda

rohkem võimsust. Alustage pritsmete

vältimiseks aeglaselt ja lisage sujuvalt kiirust,

kuni saavutate tehtava toimingu ja toiduainete

jaoks sobiva jõudluse. Valmistage kõiki oma

lemmiktoite ühe nupuvajutusega.

Titaaniga kaetud tera

Titaankate (TiN) muudab lõiketera tavalise

roostevabast terasest lõiketeraga võrreldes

kuus korda kõvemaks ja tagab pikaajaliselt

tipptasemel jõudluse. Koos optimeeritud

terakuju ja ProMixi varre ainulaadse

kolmnurkse kujuga on tagatud parimad

segamistulemused. Samuti on see toidu suhtes

ohutu.

Pritsmekaitsega lõiketera

Saumikseri otsaku alumise osa laineline kuju

tagab selle, et mikserdamise ajal ei teki

pritsmeid ega segadust.

XL-hakkija tarvik

Philipsi saumikseri XL-hakkija tarvikuga (1000

ml) saate sekunditega hakkida suuri koguseid

liha, maitserohelist, pähkleid, juustu, šokolaadi

ja sibulaid.

Vispel

Vispel Philipsi saumikserile vahukoore,

majoneesi, pannkoogitaina ja muu

valmistamiseks. Vispel muudab teie saumikseri

multifunktsionaalseks ja mitmekülgseks.

2-aastane garantii

2-aastase ülemaailmse garantiiga

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.



Saumikser HR1672/90

Spetsifikatsioon

Tarvikud

Komplektis: Vispel, XL-hakkija 2 lõiketeraga,

Kann

Üldine spetsifikatsioon

Toote omadused: Äravõetav võll,

Nõudepesumasinas pestav, Turbofunktsioon,

Erinevate kiirusevalikutega

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Tehnilised andmed

XL-hakkija maht: 1000 ml

Juhtme pikkus: 1,2 m

Sagedus: 50/60 Hz

Võimsus: 800 W

Pinge: 220–240 V

Nõu maht: 1 l

Disain

Värvus: Must

Viimistlus

Tarvikute materjal: SAN-plastik

Saumikseri materjal: Metall

Tiiviknoa materjal: Titaan

Põhikorpuse materjal: ABS-plastik

* *Võrreldes kellukakujulise lõiketerade korpusega
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