
Máy đánh trứng Daily

Collection của Philips

Daily Collection

  300 W

5 tốc độ + tăng cường

Que trộn mảnh và móc nhào

Trọng lượng nhẹ

 

HR3705/20 Trộn bột nhuyễn mịn cho bánh xốp mềm thơm ngon

Nhỏ gọn, trộn nhanh hơn với que trộn bột hình nón

Máy đánh trứng Daily mới nhào bột bánh nhanh hơn tới 20%*. Máy có thiết kế gọn nhẹ  và tiện

dụng giúp bạn làm bột nhào bánh ngon, xốp mịn nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Thiết kế tiện dụng

Dễ dàng gắn lắp các phụ  kiện

Kích cỡ  nhỏ gọn và dễ sử dụng

Tay cầm chống trượ t, dễ cầm nắm

Các nút điều khiển XL để  bạn dễ dàng thay đổ i các cài đặt

Công suất cao, nhào bột hiệu quả

Que trộn hình nón nhào bột nhanh hơn tới 20%*

Động cơ 300W mạnh mẽ

Đa năng với 5 tốc độ + chế độ tăng cường

Hai cặp que trộn bột, cộng thêm móc nhào

Dễ  dàng vệ  sinh và cất giữ  máy

Kẹp dây để  cất giữ gọn gàng

Các phụ  kiện bằng thép không gỉ dùng đượ c với máy rửa chén

Nút nhấn lớn để  tháo que trộn nhanh chóng

Bề mặt trơn láng dễ làm sạch



Máy đánh trứng Daily Collection của Philips HR3705/20

Những nét chính Các thông số

Que trộn hình nón

Que trộn hình nón nhào bột nhanh hơn tới 20%*, nhào

đượ c nhiều bột hơn trong thời gian ngắn hơn, đồng

thời giữ khí trong bột nhào để  làm bột mịn và xốp.

Kẹp dây

Quấn dây điện lạ i và cố định bằng kẹp để  cất giữ gọn

gàng.

Các phụ kiện bằng thép không gỉ

Hai cặp que trộn của máy đánh trứng đượ c làm bằng

thép không gỉ chất lượng cao và có thể  rửa bằng máy rửa

chén.

Các phụ kiện dễ  gắn

Dễ dàng gắn lắp các phụ  kiện

Nút nhấn kích thước lớn

Nút nhấn tháo que trộn hoặc móc nhào đượ c thiết kế

với kích thước lớn, dễ sử dụng.

Trọng lượng nhẹ

Thiết kế tiện dụng, kích cỡ  nhỏ gọn giúp bạn nhào bột

nhanh chóng và dễ dàng.

Tay cầm chống trượt

Tay cầm chống trượ t, dễ cầm nắm

Vệ  sinh máy dễ  dàng

Máy có bề mặt trơn láng giúp dễ lau chùi và các phụ

kiện dùng đượ c với máy rửa chén.

Các nút điều khiển XL dễ  chuyển đổi

Các nút điều khiển XL để  bạn dễ dàng thay đổ i các cài

đặt

Động cơ 300W mạnh mẽ

Động cơ 300W mạnh mẽ

5 tốc độ + tăng cường

Bạn có thể  tùy ý chọn một trong 5 cài đặt tốc độ khác

nhau theo nhu cầu.

Dễ  lắp ráp

Dễ dàng gắn que trộn bột và móc nhào vào máy.

 

Phụ kiện

Bao gồm: Móc nhào, Que trộn mảnh

Thông số kỹ thuật

Chiều dài dây: 1,2 m

Điện áp: 220-240 V

Khối lượng và kích thước

Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao):

212X106X196 mm

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao):

186X84X154 mm

Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói:

1,148 kg

Trọng lượng của sản phẩm: 0,852 kg

Thiết kế

Màu sắc: Xám

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.

* Đánh được 4 lòng trắng trứng, nhiều hơn sản phẩm trước đó

© 2019 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.

Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần

thông báo. Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập

đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ

sở hữu tương ứng.

Ngày phát hành 2019‐03‐22

Phiên bản: 2.0.1

EAN: 08 71010 38668 79

www.philips.com

http://www.philips.com/

