
Ponorný mixér

Pure Essentials
Collection

 
700 W, kovové rameno

Dvojčinný nôž

1 l nádoba, nástavec na sekanie

 5 rýchlostí + turbo

 

HR1371/90

Viac výkonu pre profesionálne výsledky
Výkonný 700 wattový motor a dvojitá čepeľ

Čerstvé kvalitné jedlo predstavuje niečo, čo ocení každý domáci šéfkuchár. Ale

nemusíte byť profesionálnym kuchárom, aby ste ho pripravili. S novým ponorným

mixérom Philips môžete dosiahnuť profesionálne výsledky vo svojej vlastnej

kuchyni, a to rýchlo a jednoducho.

Viac výkonu pre profesionálne výsledky

Čepeľ Double Action

Výkonný 700 W motor

Najlepší výsledok pri každom použití

Viacero rýchlostí a tlačidlo turbo

Nakrája cibuľu, bylinky, tvrdý syr a iné

XL sekací nástavec na sekanie veľkých množstiev

Žiadne vyšplechovanie počas mixovania

Ochrana proti vyšplechovaniu

Rýchle a jednoduché čistenie

Onímateľný hriadeľ z nehrdzav. ocele



Ponorný mixér HR1371/90

Hlavné prvky Technické údaje

Čepeľ Double Action

Čepeľ Double Action ponorného mixéra Philips

seká horizontálne aj vertikálne.

Viacero rýchlostí a tlačidlo turbo

Viacero rýchlostí a tlačidlo turbo

Príslušenstvo pre sekací nástavec XL

Pomocou extra veľkého nástavca na sekanie

(1 000 ml) ponorného mixéra Philips môžete

za pár sekúnd nasekať veľké množstvo mäsa,

byliniek, orechov, syra, čokolády a cibule.

Ochrana proti vyšplechovaniu

Žiadne špliechanie ani neporiadok pri

mixovaní.

Onímateľný hriadeľ z nehrdzav. ocele

Onímateľný hriadeľ z nehrdzav. ocele

1 l nádoba

S 1 l nádobou je možné odmerať presné

množstvo prísad a tiež rýchlo pripraviť polievky,

pyré či kokteily.

Výkonný 700 W motor

Výkonný 700 W motor

 

Všeobecné špecifikácie

Funkcia Turbo: áno

Odnímateľné držadlo: S 2 tlačidlami

Nastavenie rýchlosti: 5

Technické špecifikácie

Príkon: 700 W

Napätie: 220-240 V V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 1,3 m

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Čierna, kovová a červená

Materiál ponorného nástavca: Kov

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál nádoby: SAN

Príslušenstvo

Nástavec na sekanie: XL sekací nástavec

Nádoba: 1 l
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