
 

 

Philips
Ruční mixér

Bezdrátový
Plastový nástavec
3 kusy příslušenství

HR1368/00
Vychutnejte si dokonalou svobodu pohybu
Výkonný Li-ion akumulátor, až 20minutový provoz
Bezdrátový tyčový mixér Philips obsahuje díky výkonné Li-ion baterii to nejnovější 
z oblasti bezdrátové technologie, díky čemuž vám poskytne maximum volnosti a snadné 
použití. Příprava pokrmů nikdy nebyla tak snadná!

Always ready to use
• Bezpečnostní vypínač pro zamezení nechtěnému zapnutí
• Modrá kontrolka nabíjení LED
• Ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci
• Snadno použitelná nabíjecí základna

Easy processing and storing
• 1 l beaker with lid to store soups, puree or shakes
• Sekáček
• Šlehací metla pro šlehání smetany, majonézy a dalších pokrmů
• Příslušenství lze mýt v myčce
• Ochrana ostří pro bezpečné skladování

Vychutnejte si dokonalou svobodu pohybu
• Dlouhodobý až 20minutový provoz
• Bezdrátová technologie s výkonným 7,2V Li-ion akumulátorem



 Bezdrátová technologie

Bezdrátová technologie s výkonným 7,2V Li-
ion akumulátorem

Výkonný Li-ion akumulátor

Dlouhodobý až 20minutový provoz

Snadno použitelná nabíjecí základna

Snadno použitelná nabíjecí základna

Modrá kontrolka nabíjení LED

Modrá kontrolka nabíjení LED

Ochrana ostří

Ochrana ostří pro bezpečné skladování

Nádobka s víkem 1 l

1 l beaker with lid to store soups, puree or 
shakes

Sekáček

Sekáček k sekání cibule, sýru atd.

Příslušenství lze mýt v myčce

Příslušenství lze mýt v myčce

Ergonomická rukojeť
Ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci

Bezpečnostní vypínač

Bezpečnostní vypínač pro zamezení 
nechtěnému zapnutí
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Obecné specifikace
• Rychlost: 1

Příslušenství
• Sekáček: Kompaktní sekáček
• Šlehač
• Nádobka s víkem: 1 L

Konstrukční specifikace
• Materiál krytu: PP a guma

• Barva(y): Bílá a šedá
• Materiál tyče: Plastový
• Nádoby s materiálem: SAN
• Materiál nože: Nerezová ocel

Technické údaje
• Napětí: 220–240 V V
• Frekvence: 50/60 Hz
• Napětí baterií: 7,2 V
•
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