
 

 

Philips Avance Collection
Tyčový mixér

600 W
Kovový nástavec
s kráječem kostek

HR1659/90
Maximální výsledky, minimum námahy

Připravte dokonalý domácí ruský salát Olivier během pár vteřin
S ručním mixérem Avance Collection s příslušenstvím pro krájení kostek vytvoříte během 
několika vteřin perfektní kostky. Silný motor a revoluční design s úchopem palce vám dá 
dostatečnou jistotu a rychlost pro dosažení maximálních výsledků s minimálním úsilím.

Hladký výsledek během pár sekund
• Motor o příkonu 600 W
• Zvlášť výkonné tlačítko turbo
• 20 nastavení rychlosti

Snadná obsluha a skladování
• 1l nádobka s víkem na polévku, pyré nebo koktejl
• Design se spínačem ovládaným palcem
• Speciálně navržený čisticí nástroj pro snadné čištění
• Ochranný kryt chrání ostří během uskladnění

Připravte si suroviny podle vašeho přání
• Sekáček pro sekání bylinek, ořechů, sýru, čokolády a cibule
• Hnětací hák pro hnětení těsta
• Oboustranný disk pro krájení a strouhání
• Příslušenství pro krájení kostek



 20 nastavení rychlosti

20 nastavení rychlosti pro optimální výkon.

Zvlášť výkonné tlačítko turbo

Tyčový mixér Philips nabízí zvlášť výkonný 
režim tlačítka turbo pro ty nejhrubší 
ingredience.

Nádobka s víkem 1 l

1l nádobka s víkem na polévku, pyré nebo 
koktejl

Příslušenství kompaktního sekáčku

Díky kompaktnímu sekáčku ručního mixéru 
Philips můžete sekat bylinky, ořechy, sýr, 
čokoládu a cibule.

Hnětací hák pro hnětení těsta

Hnětací hák pro hnětení těsta

Motor o příkonu 600 W

Mixuje potraviny během několika sekund.

Ochranný kryt

Ochranný kryt chrání ostří během uskladnění

Disk pro krájení a strouhání

S oboustranným krájecím a strouhacím diskem 
zpracujete zeleninu rychleji. Disk stačí jen 
otočit a hned můžete krájet nebo strouhat 
veškerou zeleninu.

Design se spínačem ovládaným palcem

Revoluční design s velkými přepínači 
ovládanými palcem.
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Přednosti
Tyčový mixér
600 W Kovový nástavec, s kráječem kostek
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Příslušenství
• Nádobka: Ano
• Sekáček: Kompaktní sekáček
• Kráječ kostek: Ano
• Příslušenství kuchyňského robota: Ano
• Disk pro krájení a strouhání: Ano
• Hnětací hák: Ano
• Ochranný kryt: Ano

Konstrukční specifikace
• Materiál krytu: Nerezová ocel a PP
• Barva(y): Inkoustově černá
• Materiál hřídele: Nerezová ocel

• Nádoby s materiálem: SAN
• Materiál nože: Nerezová ocel

Obecné specifikace
• Rychlost: 20 rychlostí
• Odnímatelný nástavec: Ano
• Funkce Turbo: Ano

Technické údaje
• Kuchyňský robot s velkou kapacitou: 1.5 L
• Výkon: 600 W
• Napětí: 220–240 V
• Kapacita nádobky: 1 L
•
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