
 

 

Philips Daily Collection
Ruční mixér

650 W, kovová tyč
ProMix
Nádoba 0,5 l, sekáček XL, šlehací 
metla
2 rychlosti včetně funkce Turbo

HR1627/00
Vyšší výkon pro hladší výsledky

650W tyčový mixér ProMix s funkcí turbo
Tyčový mixér Philips s výkonem 650 W je vybaven technologií mixování ProMix a funkcí 
Turbo, a dokáže tak na jemno namixovat i tvrdé ingredience. Díky kompaktnímu sekáčku 
XL a šlehacím metlám dokáže také nasekat cibuli i našlehat smetanu.

Hladký výsledek během pár sekund
• Optimální tok jídla a mixování
• Výkonný motor pro optimální přípravu pokrmů
• Tlačítko turbo pro nejtvrdší ingredience

Snadné použití
• Dvoutlačítkový uvolňovací systém pro snadné sejmutí nástavce

Při mixování nerozstřikuje
• Kryt proti odstřiku od nožů ve tvaru vlny

Vychutnejte si nejrůznější recepty
• Šlehací metla pro šlehání smetany, majonézy a dalších pokrmů
• Sekáček XL je určen pro sekání velkého množství potravin
• 0,5l měrná nádoba pro ruční mixér



 Kryt proti odstřiku od nožů

Tvar vlny v dolní části nástavce ručního mixéru 
zamezuje stříkání nebo nepořádku při 
mixování.

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.

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.

Dvoutlačítkový uvolňovací systém

Díky dvoutlačítkovému uvolňovacímu systému 
ručního mixéru Philips je snadné sejmout 
nástavec a mixér vyčistit.

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.

0,5litrová nádobka

S 0,5litrovou nádobkou můžete odměřit 
ingredience pro své recepty a zároveň rychle 
mixovat polévky, pyré či koktejly.

650W motor

Výkonný 650W motor vám umožní 
rozmixovat téměř každou ingredienci.

Funkce Turbo

Funkce Turbo ručního mixéru Philips vám 
umožní nakrájet i ty nejtvrdší ingredience.
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Přednosti
Ruční mixér
650 W, kovová tyč ProMix, Nádoba 0,5 l, sekáček XL, šlehací metla, 2 rychlosti včetně funkce Turbo
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Příslušenství
• Nádobka: 0.5 l
• Sekáček: Sekáček XL
• Šlehač: Ano

Konstrukční specifikace
• Materiál krytu: PP a guma
• Barva(y): Bílá, černá a červená
• Materiál tyče: Kov
• Materiál nože: Nerezová ocel
• Materiál nádoby: SAN

Obecné specifikace
• Odnímatelný nástavec: Se 2 tlačítky
• Nastavení rychlosti: 2 (včetně funkce Turbo)
• Funkce Turbo: Ano

Technické údaje
• Výkon: 650 W
• Napětí: 220–240 V
• Délka kabelu: 1,25 m
• Frekvence: 50/60 Hz
•
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