
Tyčový mixér

Avance Collection

 

600 W

kovový nástavec

3 kusy příslušenství

 

HR1652/90

Maximální výsledky, minimum námahy
Revoluční design se spínačem ovládaným palcem pro

snadnou manipulaci

Tyčový mixér Avance Collection má revoluční design se spínačem ovládaným

palcem a kombinuje výkonný a odolný motor s více nastaveními rychlosti (20).

Poskytuje výkon, rychlost a jistotu, že dosáhnete maximálních výsledků s

minimálním úsilím.

Pohodlná rukojeť a snadná manipulace

Uvolnění jedním tlačítkem

Design se spínačem ovládaným palcem

Hladký výsledek během sekund

Zvlášť výkonné tlačítko turbo

20 nastavení rychlosti

Snadná obsluha a skladování

Ochranný kryt chrání ostří během uskladnění

1l nádobka s víkem na polévku, pyré nebo koktejl

Sekání cibule, bylinek, tvrdých sýrů a dalších ingrediencí

Sekáček XL je určen pro sekání velkého množství potravin

Vroubkované nože pro drcení ledu pomocí sekáčku XL

Při mixování nerozstřikuje

Kryt proti odstřiku od nožů



Tyčový mixér HR1652/90

Přednosti

Design se spínačem ovládaným palcem

Revoluční design s velkými přepínači

ovládanými palcem.

Uvolnění jedním tlačítkem

Uvolnění jedním tlačítkem pro snadné

sestavení a rozložení.

20 nastavení rychlosti

20 nastavení rychlosti pro optimální výkon.

Zvlášť výkonné tlačítko turbo

Zvlášť výkonný režim tlačítka turbo pro ty

nejhrubší ingredience.

Nádobka s víkem 1 l

1l nádobka s víkem na polévku, pyré nebo

koktejl

Sekáček XL

Sekáček XL je určen pro sekání velkého

množství potravin

Vroubkované nože sekáčku XL

Vroubkované nože pro drcení ledu pomocí

sekáčku XL

Ochranný kryt

Ochranný kryt chrání ostří během uskladnění

Kryt proti odstřiku od nožů

Žádné stříkání ani nepořádek při mixování.

 



Tyčový mixér HR1652/90

Specifikace

Specifikace provedení

Dostupné barvy: Inkoustově černá

Materiál nože: Nerezová ocel

Materiál krytu: Nerezová ocel a PP

Nádoby s materiálem: SAN

Materiál hřídele: Nerezová ocel

Obecné specifikace

Odnímatelný nástavec: Ano

Rychlost: 20 rychlostí

Tlačítko turbo: Ano

Příslušenství

Sekáček: Sekáček XL

Ochranný kryt: Ano

Vroubkované břity pro sekáček XL: Ano

Nádobka s víkem: 1 l

Technické údaje

Spotřeba: 600 W

Napětí: 220–240 V
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