
 

 

Philips Viva Collection
Tyčový mixér

Technologie mixování ProMix
700 W, kovový mixovací nástavec
Kompaktní sekáček a šlehací 
metla
25 rychlostí + funkce turbo

HR2632/90
Výkonný a všestranný

Vždy skvělé výsledky vaření
Tyčový mixér Philips Viva Collection kombinuje výkonný 700W motor s technologií ProMix 
a nastavitelnou rychlostí.  Příprava pokrmů je pak rychlá a snadná a výsledek vždy vynikající. 
Díky sekáčku a šlehací metle je tyčový mixér všestranným pomocníkem v kuchyni.

Vychutnejte si nejrůznější recepty
• Šlehací metla pro šlehání smetany, majonézy a dalších pokrmů
• Kompaktní sekáček na sekání ořechů, čokolády a sýra

Výkon pod kontrolou
• Zvlášť výkonné tlačítko turbo
• Výkonný motor pro optimální přípravu pokrmů
• Měkká rukojeť a tlačítka

Hladké výsledky mixování během pár sekund
• Různé rychlosti pro všechny druhy přísad
• Trojúhelníkový tvar pro optimální tok a mixování



 Technologie mixování ProMix
Tyčový mixér Philips s technologií ProMix byl vyvíjen 
ve spolupráci s prestižní Univerzitou Stuttgart. Jedná 
se o pokročilou technologii pro konzistentnější a 
rychlejší mixování. Unikátní technologie ProMix 
používá trojúhelníkového tvaru k vytvoření 
optimálního toku a poskytuje vyšší výkon. Připravujte 
hedvábně jemné polévky a smoothies.

25 rychlostí a turbo
Díky 25 nastavením rychlosti můžete vybrat 
optimální rychlost pro všechny typy ingrediencí a 
vytvořit tak požadovanou konzistenci nebo ten 
nejjemnější výsledek.

700W motor
Výkonný a odolný 700W motor vám umožní 
rozmixovat téměř každou ingredienci.

Zvlášť výkonné tlačítko turbo

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

Měkká rukojeť a tlačítka
Měkká rukojeť a tlačítka přinášejí pohodlí při 
používání výrobku.

Příslušenství kompaktního sekáčku
Díky kompaktnímu sekáčku (300 ml) ručního mixéru 
Philips můžete během chvilky nasekat maso, bylinky, 
ořechy, sýr, čokoládu a cibule.

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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Vzhled
• Barva: Černá

Země původu
• Vyrobeno v: Číně

Příslušenství
• Obsahuje: Kulatá šlehací metla, Kompaktní 

sekáček, Šlehač

Obecné specifikace
• Počet rychlostních stupňů: 25
• Vlastnosti výrobku: Odnímatelný nástavec, 

Vypínač, Funkce Turbo, Variabilní rychlost

Technické údaje
• Délka kabelu: 1,3 m

• Výkon: 700 W
• Napětí: 220–240 V
• Frekvence: 50/60 Hz

Povrchová úprava
• Materiál hlavního tělesa: PP a guma
• Materiál tyče: Kov
• Materiál nože: Nerezová ocel
• Materiál nádoby: SAN

Servis
• 2letá celosvětová záruka: Ano

Udržitelnost
• Balení: >90 % recyklovaných materiálů
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír
•

Specifikace
Tyčový mixér
Technologie mixování ProMix 700 W, kovový mixovací nástavec, Kompaktní sekáček a šlehací metla, 25 
rychlostí + funkce turbo
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