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Jednoduchá príprava – od piškótového koláča
až po husté cesto
Skutočná všestrannosť vďaka príslušenstvu
Jedinečná funkcia Philips Fleximix dosiahne do všetkých rohov a výkonný 750 W
motor zabezpečí dokonale jemné výsledky bez hrudiek. Plynulé nastavenie
rýchlosti poskytuje dokonalú kontrolu nad mixovaním a rameno ponorného
mixéra, háky na miesenie cesta a miska zabezpečia skutočnú všestrannosť.
Mimoriadne hladké výsledky bez hrudiek
Funkcia FlexiMix umožňuje metličkám dosiahnuť do každého rohu
Dokonale vypracované cesto a dezerty za niekoľko minút
Výkonný 750 W motor
Maximálna kontrola pri miešaní
Maximálny výkon miešania
Jednoduché používanie
Pre používanie bez námahy
Praktické odkladanie
Nádoba na odkladanie rôznych nástavcov
Dokonalá všestrannosť
Vrátane šľahacích metličiek a hákov na cesto
Skutočná všestrannosť vďaka príslušenstvu
Príslušenstvo vhodné do umývačky
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Hlavné prvky
Funkcia FlexiMix

Plynulé nastavenie rýchlosti

Nádoba so samostatným pohonom

Funkcia Fleximix tohto mixéra Philips vám
umožňuje jednoducho presúvať metličky do
každého rohu misy.

Voliteľné nastavenie rýchlosti vám dá úplnú
kontrolu nad mixovaním.

Nádoba so samostatným pohonom pre
bezproblémové šľahanie, miešanie a miesenie
dokonalého cesta

Praktická odkladacia nádoba
Šľahacie metličky a háky na cesto

Pár šľahacích metličiek a hákov na cesto z
nehrdzavejúcej ocele na dokonalé šľahanie a
miesenie prísad pre vaše recepty.

Vhodné na čistenie v umývačke riadu

Nádobu môžete použiť na mixovanie, ale aj
ako úložný priestor pre rôzne nástavce.
Rôzne nástavce

Všetko príslušenstvo môžete umývať v
umývačke na riad, vďaka čomu bude tento
všestranný produkt vždy dokonale čistý

Výkonný motor

Výkonný a tichý motor na dokonalé šľahanie a
miesenie.
Turbo
Rýchlosť turbo na dokonalé šľahanie, miešanie
a miesenie

V bohatom sortimente príslušenstva nájdete
plastové rameno ponorného mixéra, 3,4 l
nádobu na miešanie z nehrdzavejúcej ocele a
600 ml nádobu, do ktorej sa poľahky vojde
široká škála prísad pre všetky vaše obľúbené
recepty

Philips Green Logo
Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú
znižovať náklady, spotrebu energie a
emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú
významný environmentálny prínos v jednej
alebo viacerých hlavných oblastiach
ekologických priorít spoločnosti Philips –
energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné
látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako
aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje
Pribalené príslušenstvo
Háky na cesto z nehrdzavejúcej ocele: áno
Šľahacie metličky z nehrdzavejúcej ocele: áno
3,4 l nádoba z nehrdzavejúcej ocele: áno
Kovové rameno ponorného mixéra: áno
0,6 l plastová nádoba: áno
Stierka: áno

Špeciﬁkácia dizajnu
Farba(y): Biely/čierny

Servis
Dvojročná záruka: áno

Všeobecné špeciﬁkácie
Systém FlexiMix: áno
Turbo rýchlosť: áno

Technické špeciﬁkácie
Príkon: 750 W
Rýchlosti: Variabilné
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