Mixér
Robust Collection
850 W
2l

Kulinářské nástroje pro každý den
Mixování dohladka najednou
HR2181/00

Užijte si dokonale rozmixované potraviny díky inovativnímu systému mixování
s dvojitým ostřím. Tento tyčový mixér je součástí kolekce Robust zaštiťující odolné
kuchyňské náčiní, které dělá z každodenního vaření radost.
Robustní provedení
Pevná kovová základna
2l oválná skleněná nádoba odolná proti poškrábání
Energeticky úsporný 850W motor
5 letá záruka na výrobek a 15letá záruka na motor
Podstatné náležitosti – dokonale zvládnuté
Zoubkované nože z nerez oceli
Funkce automatického zrychlení, 5 rychlostí a puls
Velké spínače pro snadné ovládání
Snadno čistitelné povrchy a nádoba omyvatelná v myčce
Technologie – tam, kde na tom záleží
Systém mixování se dvěma noži pro plynulé proudění přísad

Mixér

HR2181/00

Přednosti

Speciﬁkace

2l skleněná nádoba odolná proti poškr.

Systém mixování se dvěma noži

Obecné speciﬁkace
Funkce automatického zrychlení: Zvyšuje na
maximální rychlost během 15 sekund, čímž
zaručuje jednorázový proces
Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano
Protiskluzové podložky: Ano
Nastavení rychlosti: 5 a pulsní režim
Příslušenství
Odměrka: Ano

2l nádoba jej vyrobena z borokřemičitého skla,
které je odolné proti poškrábání a umožňuje
zpracování horkých přísad. Jedinečný oválný
tvar zajišťuje dokonalé proudění přísad a
zaručuje hladké výsledky. Oválnou nádobu lze
snadno uložit do dvířek ledničky a přímo
ochladit čerstvě namixovanou směs.

Mixér Robust je vybaven speciálním systémem
mixování se dvěma noži, které se otáčejí
v protisměru a různými rychlostmi.
Vroubkované ostří jednoho z nožů je určeno pro
nasekání i těch nejtužších přísad. Druhý
nůž optimalizuje proudění přísad v nádobě,
takže výsledkem je dokonalá, hladce
umixovaná směs.

Funkce automatického zrychlení
Rozšířená záruka na výrobek

Funkce automatického zrychlení postupně
zvyšuje rychlost z 0 na 11 000 otáček za
minutu během 15 sekund. Můžete najednou
namíchat i ty nejtužší recepty.

Při registraci do 3 měsíců od zakoupení
výrobku bude poskytnuta 5letá záruka na
výrobek a 15letá záruka na motor.

Velké spínače

Pevná kovová základna

Speciﬁkace provedení
Materiál krytu: Litý hliník
Materiál nádoby: Borokřemičité sklo
Materiál nádoby mixéru: Sklo
Materiál nože: Nerezová ocel
Barva(y): Hliník a pemzově šedá
Technické údaje
Efektivní kapacita nádoby: 1,5 l
Frekvence: 50/60 Hz
Spotřeba: 850 W
Napětí: 220–240 V
Délka kabelu: 1,2 m
Kapacita nádoby mixéru: 2 l
Rozměry
Rozměry krabice (Š x V x H):
39,0 x 31,0 x 30,6
Hmotnost výrobku: 5,75 kg
Hmotnost včetně balení: 6,91 kg
Snadné čištění
Odnímatelné součásti: Lze umístit do myčky
Hladké povrchy: Žádné okraje a hrany
Záruka
Rozšířená záruka: 5letá záruka na výrobek a
15letá záruka na motor

Mixujte bez námahy různými rychlostmi
pomocí velkých spínačů pro snadné ovládání.
Energeticky úsporný 850W motor
Vyrobeno pro trvanlivé výkony. Po registraci je
k dispozici 15letá záruka na motor.
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Mixér Robust je vyroben z vysoce kvalitních
materiálů. Díky nim je tento mixér kulinářským
nástrojem na celý život. Jeho tělo předurčené
pro velkou zátěž je plně lité, což zajišťuje
optimální stabilitu při mixování.

Podpora udržitelného rozvoje
Vyrobeno z recyklovaných materiálů: 24 %
Recyklovatelné materiály: 83 %
Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,4 W

