Ruční mixér
Avance Collection
600 W
kovový nástavec
6 accessories

HR1655/90

Maximální výsledky, minimum námahy
Revoluční design se spínačem ovládaným palcem pro
snadnou manipulaci
Ruční 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.
Snadná obsluha a skladování
Mačkadlo na brambory pro nejjemnější šťouchané brambory
1,7L oválná nádobka pro přípravu pokrmů nebo skladování přístroje
Ochranný kryt chrání ostří během uskladnění
Nádobka s víkem 1 l
Sekání cibule, bylinek, tvrdých sýrů a dalších ingrediencí
Sekáček XL je určen pro sekání velkého množství potravin
Šlehání smetany, pěny, vaječných bílků a napěnění mléka
Jedinečně navržené pěnidlo mléka pro chutné kávové speciality
Šlehací metla pro šlehání smetany, majonézy a dalších pokrmů
Hladký výsledek během sekund
Zvlášť výkonný režim tlačítka turbo pro ty nejhrubší suroviny
Navržen pro dlouhodobý výkon
Vroubkované nože pro drcení ledu pomocí sekáčku XL
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Přednosti
1,7 l oválná nádobka

Pěnidlo mléka

Tlačítko turbo

1,7L oválná nádobka pro přípravu pokrmů nebo
skladování přístroje

Jedinečně navržené pěnidlo mléka pro chutné
kávové speciality

Pro ty nejtvrdší suroviny.

Sekáček XL

Mačkadlo na brambory

Díky příslušenství sekáčku XL (1 000 ml)
ručního mixéru Philips můžete během chvilky
nasekat velké množství masa, bylinek, ořechů,
sýra, čokolády a cibule.

Díky mačkadlu na brambory ručního mixéru
Philips můžete dosáhnout jemně
rozmačkaných brambor.

Nádobka s víkem 1 l

1l nádobka s víkem na polévku, pyré nebo
koktejl.

Ochranný kryt
Šlehací metla

Ochranný kryt chrání ostří během uskladnění
Šlehací metla ručního mixéru Philips pro
šlehání smetany, majonézy, těsta na palačinky
a dalších pokrmů. Díky šlehací metle je ruční
mixér multifunkční a univerzální.

Zoubkované nože

Vroubkované nože pro drcení ledu pomocí
sekáčku XL

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips umožňují
snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.
Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti
ochrany životního prostředí v jedné nebo
několika oblastech, na které se společnost
Philips zaměřuje – energetická úspornost,
obalové materiály, nebezpečné látky,
hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá
dlouhá životnost.
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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
Funkce Turbo: Ano
Příslušenství
Sekáček: Sekáček XL
Pěnidlo mléka: Ano
Ochranný kryt: Ano
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Vroubkované břity pro sekáček XL: Ano
Šlehač: Ano
Nádobka: 1 l
Technické údaje
Spotřeba: 600 W
Napětí: 220–240 V

