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Kulinárske nástroje na celý život
Mixovanie bez káblov kdekoľvek vo vašej kuchyni

Využite naplno inteligentne navrhnutý bezšnúrový ponorný mixér s extra veľkým

sekacím nástavcom a servírujte každý deň pestrú paletu pokrmov. Tento ponorný

mixér je súčasťou kolekcie Robust Collection, čo je zostava odolných kuchynských

nástrojov, ktoré zmenia domáce varenie na každodennú zábavu.

Robustné telo

Vyrobené z odolných materiálov

Hliníkové rameno s dlhou životnosťou

3-ročná záruka po registrácii

Základné funkcie – zdokonalené

Nabíjací stojan pripravený na použitie s LED indikátorom nabíjania

Extra veľký sekací nástavec s vrúbkovanou čepeľou – rozdrví aj ľad

Inovatívny dizajn ramena zlepšuje tok surovín

Pohodlná rukoväť a veľké tlačidlá umožňujú jednoduché ovládanie

Povrchy s ľahkým čistením a príslušenstvo umývateľné v umývačke riadu

Technológia – tam, kde je potrebná

Bezšnúrové mixovanie s výkonným 7,4 V lítium-iónovým akumulátorom



Ponorný mixér HR1379/00

Hlavné prvky Technické údaje

Výkonné mixovanie bez kábla

Tento robustný bezkáblový ponorný mixér je

vybavený výkonnými 7,4 V lítium-iónovými

akumulátormi s dobou prevádzky až 20 min.

3-ročná záruka

Ak si do 3 mesiacov od kúpy zaregistrujete svoj

výrobok, získate záruku až na 3 roky.

Sekací nástavec na sekanie ľadu

Tento robustný bezšnúrový ponorný mixér má

extra veľký sekací nástavec, ktorý hravo

spracuje aj väčšie množstvá surovín. Dodáva sa

tiež s vrúbkovanou čepeľou, tak pevnou, že

rozdrví aj ľad.

Nabíjací stojan pripravený na použitie

Tento robustný bezšnúrový ponorný mixér je

navrhnutý tak, aby bol vždy pripravený na

použitie. Nabíjací stojan umožňuje používať

tento bezšnúrový ponorný mixér vždy, keď to

potrebujete. LED indikátor nabíjania vám

poskytne intuitívnu spätnú väzbu a vizuálne

vás upozorní na potrebu nabitia, keď sa

kapacita akumulátora blíži k nule.

Inovatívny dizajn ramena

Inovatívny dizajn ramena úspešne znižuje

saciu silu, čím zlepšuje tok surovín a umožňuje

rýchlo dosiahnuť dokonalé výsledky pri

mixovaní.

Hliníkové rameno s dlhou životnosťou

Je vo všetkých detailoch vyrobený z

vysokokvalitných a odolných materiálov.

Rameno je vyrobené z hliníka s dlhou

životnosťou a nôž je vyrobený z nehrdzavejúcej

ocele.

Všeobecné špecifikácie

Nabíjací stojan pripravený na použitie: áno

LED indikátor nabíjania: áno

Bezpečnostný spínač: áno

Príslušenstvo

XL sekací nástavec: áno

Vrúbkované čepele pre XL sekací nástavec:

áno

Štandardný nôž: áno

Nádoba s vekom: 1 l

Špecifikácia dizajnu

Materiál ramena: Hliník

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál noža: Nehrdzavejúca oceľ

Farba(y): Hliníková a pemzová sivá

Technické špecifikácie

Frekvencia: 50/60 Hz

Napätie batérií: 7,4 V

Napätie adaptéra: 100-240 V

Maximálny čas nabíjania: 3 hodina(y)

Rýchle nabíjanie (použitie 1 svetla):

15 minúta(y)

Maximálny čas prevádzky: 20 minúta(y)

Rozmery

Rozmery škatule (Š x V x H): 39,2 x 49,2 x

21,5

Hmotnosť výrobku: 2,6 kg

Hmotnosť vrátane balenia: 3,8 kg

Jednoduché čistenie

Príslušenstvo umývateľné v umývačke riadu:

áno

Hladké povrchy: áno

Záruka

Rozšírená záruka: 3-ročná záruka na výrobok

Udržateľnosť

Vyrobené z recyklovaných materiálov: 15 %

Recyklovateľné materiály: 63 %

Spotreba v pohotovostnom režime: 0,3 W
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