
 

 

Philips Daily Collection
Tyčový mixér

300 W, plastová tyč
Nůž s dvojitým účinkem
Nádoba 0,5 l, sekáček
1 rychlost

HR1342/00
Snadná příprava zdravých pokrmů

Mixér k přípravě skvělých polévek, pyré nebo koktejlů
Tyčový mixér Philips kombinuje příkon 300 W a ostří s dvojitým účinkem, čímž dosahuje 
u polévek, pyré nebo koktejlů nesmírně hladkých výsledků. Příprava zdravých pokrmů 
nebyla nikdy tak snadná!

Snadné čištění
• Pohodlné čištění
• Příslušenství lze mýt v myčce

Skvělá ergonomie
• Ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci

Snadná příprava zdravých pokrmů
• Výkonný 300W motor
• Nádobka pro skladování polévky, pyré nebo koktejl
• Ostří s dvojitým účinkem, které rozseká všechny ingrediencí
• Sekáček s ostřím z nerezové oceli na krájení zeleniny



 Výkonný 300W motor

Výkonný motor o příkonu 300 W zvládne 
širokou škálu ingrediencí.

Ostří s dvojitým účinkem

Ostří s dvojitým účinkem, které rozseká 
všechny ingrediencí

Nádobka pro snadné skladování

Nádobka pro skladování polévky, pyré nebo 
koktejl

Odnímatelná lišta

Odnímatelný nástavec pro pohodlné čištění 
pod vodou.

Příslušenství lze mýt v myčce

Příslušenství lze mýt v myčce

Ergonomická rukojeť

Ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci

Sekáček

Sekáček s ostřím z nerezové oceli na krájení 
zeleniny
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Přednosti
Tyčový mixér
300 W, plastová tyč Nůž s dvojitým účinkem, Nádoba 0,5 l, sekáček, 1 rychlost
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Příslušenství
• Sekáček: Kompaktní sekáček
• Nádobka s víkem: 0.5 L

Konstrukční specifikace
• Materiál krytu: PP a guma
• Barva(y): Bílá a modrá
• Materiál tyče: Plastový
• Materiál nože: Nerezová ocel
• Materiál nádoby: SAN

Obecné specifikace
• Odnímatelný nástavec: Se spojkou
• Nastavení rychlosti: 1

Technické údaje
• Výkon: 300 W
• Napětí: 220–240 V V
• Délka kabelu: 1,2 m
• Frekvence: 50/60 Hz
•
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