
 

 

Philips Avance Collection
Tyčový mixér

750 W
Kovová tyč, ProMix (titan)
Sekáček XL, drtič ledu
20 rychlostí + Turbo
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echnologie ProMix pro nejjemnější výsledky
mácí příprava pokrmů ještě nikdy nebyla tak snadná jako s tímto výkonným a 

iverzálním tyčovým mixérem. Vychutnejte si hedvábně hladké výsledky po delší dobu 
y převratné technologii mixování ProMix a nožům s titanovým povrchem!

Hladký výsledek během pár sekund
• Optimální tok jídla a mixování
• Břity potažené titanem

Při mixování nerozstřikuje
• Kryt proti odstřiku od nožů

Vychutnejte si nejrůznější recepty
• Mačkadlo na brambory pro nejjemnější šťouchané brambory
• Šlehací metla pro šlehání smetany, majonézy a dalších pokrmů
• Sekáček XL je určen pro sekání velkého množství potravin
• Nádobka s víkem 1 l
• Široká nabídka příslušenství je k dispozici samostatně

Výkon pod kontrolou
• 20 nastavení rychlosti
• Nejlepší 750W motor ve své třídě



 Technologie mixování 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.

Břity potažené titanem

Nový, zlatavě zbarvený břit potažený titanem 
je šestkrát tvrdší než jeho předchůdci a třikrát 
tvrdší než samurajský meč. To zajišťuje 
zachování ostrosti břitu po ještě delší dobu.

750W motor

Nejlepší motor ve své třídě pro optimální 
přípravu pokrmů.

20 nastavení rychlosti

20 nastavení rychlosti

Kryt proti odstřiku od nožů

Žádné stříkání ani nepořádek při mixování.

Nádobka s víkem 1 l

1l nádobka s víkem na polévku, pyré nebo 
koktejl.

Sekáček XL

Díky příslušenství sekáčku XL (1 000 ml) 
ručního mixéru Philips můžete během chvilky 
nasekat velké množství masa, bylinek, ořechů, 
sýra, čokolády a cibule.

Mačkadlo na brambory

Díky mačkadlu na brambory ručního mixéru 
Philips můžete dosáhnout jemně 
rozmačkaných brambor.

Šlehací metla

Šlehací metla ručního mixéru Philips pro 
šlehání smetany, majonézy, těsta na palačinky a 
dalších pokrmů. Díky šlehací metle je ruční 
mixér multifunkční a univerzální.
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Přednosti
Tyčový mixér
750 W Kovová tyč, ProMix (titan), Sekáček XL, drtič ledu, 20 rychlostí + Turbo
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Příslušenství
• Nádobka: 1 l
• Sekáček: Sekáček XL
• Šlehač: Ano
• Mačkadlo na brambory: Ano

Konstrukční specifikace
• Materiál krytu: Nerezová ocel a PP
• Barva(y): Inkoustově černá
• Materiál tyče: Kov
• Materiál nože: Titanová
• Materiál nádoby: SAN

Obecné specifikace
• Odnímatelný nástavec: S 1 tlačítkem
• Nastavení rychlosti: 20
• Funkce Turbo: Ano

Technické údaje
• Výkon: 750 W
• Napětí: 220–240 V
• Délka kabelu: 1,3 m
• Frekvence: 50/60 Hz
•
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