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Rychlé a efektivní mixování stisknutím tlačítka
Vychutnávejte si denně zdravou domácí kuchyni bez námahy

Díky výkonnému motoru a jedinečnému ergonomickému designu poskytuje nový

tyčový mixér rychlé a efektivní mixování pouhým stisknutím tlačítka, což vám

pomůže snadno připravit zdravé domácí pokrmy každý den.

Snadné použití

Kryt proti odstřiku od nožů

Ergonomický design

Systém uvolnění jedním tlačítkem

Rychlé a efektivní mixování

Výkonný 700W motor

Pokročilá technologie mixování ProMix

Funkce Turbo pro extra výkon

Univerzálnost

Sekáček XL

Dvojitá šlehací metla



Tyčový mixér ProMix HR2546/00

Přednosti

Výkonný motor

Výkonný 700W motor vám každý den zajistí

kvalitní mixování pro vaše domácí pokrmy

Kryt proti odstřiku od nožů

Speciální vlnkovaný tvar v dolní části nástavce

tyčového mixéru zamezuje stříkání nebo

nepořádku při mixování

Ergonomický design

Odolný, ergonomický design je pohodlný

a usnadňuje zacházení

Technologie ProMix

Technologie Philips ProMix vyvíjená ve

spolupráci s prestižní Univerzitou Stuttgart je

unikátní, pokročilou technologií, která používá

trojúhelníkový tvar k vytvoření optimálního toku

jídla a poskytuje vyšší výkon pro rychlejší a

konzistentnější mixování.

Systém uvolnění jedním tlačítkem

Stisknutím jednoho tlačítka jednoduše připojíte

a odpojíte příslušenství s různými funkcemi.

Funkce Turbo pro extra výkon

Stačí stisknout jedno tlačítko a tyčový mixér

Philips si díky funkci Turbo poradí i s těmi

nejtvrdšími ingrediencemi

Sekáček XL

Sekáček XL usnadňuje přípravu lahodných sals

a salátů, sekaného ovoce a velikého množství

masa

Dvojitá šlehací metla

Povzneste své snídaně a pečené dobroty na

vyšší úroveň díky naší dvojité šlehací metle. Je

ideální při výrobě chutného domácího těsta pro

nadýchané palačinky, vašich oblíbených

koláčů, bohatých omáček a dalších pokrmů.



Tyčový mixér ProMix HR2546/00

Specifikace

Příslušenství

Zahrnuje: Sekáček XL, Dvojitá šlehací metla

Země původu

Vyrobeno v: Čína

Obecné specifikace

Nastavení rychlosti: 2 (včetně funkce Turbo)

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 700 W

Design

Barva: Bílá

Specifikace provedení

Materiál krytu: Plast

Materiál tyče: Kov
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