Philips Daily Collection
Tyčový mixér ProMix

Rychlé a efektivní mixování stisknutím tlačítka
Intuitivní
Snadný
Výkonný

Vychutnávejte si denně zdravou domácí kuchyni bez námahy
Díky výkonnému motoru a jedinečnému ergonomickému designu poskytuje nový tyčový
mixér rychlé a efektivní mixování pouhým stisknutím tlačítka, což vám pomůže snadno
připravit zdravé domácí pokrmy každý den.
Snadné použ.
• Kryt proti odstřiku od nožů
• Ergonomický design
• Systém uvolnění jedním tlačítkem
Univerzálnost
• Kompaktní sekáček
• Jednoduchý šlehač

HR2536/00

Rychlé a efektivní mixování
• Výkonný 650W motor
• Pokročilá technologie mixování ProMix

HR2536/00

Tyčový mixér ProMix
Intuitivní Snadný, Výkonný

Přednosti
Výkonný motor

Výkonný 650W motor vám zajistí kvalitní mixování
pro vaše domácí pokrmy každý den

Specifikace
Technologie ProMix

Vzhled

• Barva: Bílá

Země původu

Kryt proti odstřiku od nožů

• Vyrobeno v: Čína

Příslušenství

• Obsahuje: Nádobka, Kompaktní sekáček, Šlehač

Konstrukční specifikace
• Materiál krytu: Plast
• Materiál tyče: Kov

Obecné specifikace
• Nastavení rychlosti: 1

Speciální vlnkovaný tvar v dolní části nástavce
tyčového mixéru zamezuje stříkání nebo nepořádku
při mixování

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.

Technické údaje
• Spotřeba: 650 W

Servis

• 2letá celosvětová záruka
•

Systém uvolnění jedním tlačítkem

Kompaktní sekáček

Díky kompaktnímu sekáčku můžete snadno nasekat
bylinky, ořechy, sýr, čokoládu a cibuli.

Ergonomický design

Stisknutím jednoho tlačítka jednoduše připojíte a
odpojíte příslušenství s různými funkcemi.

Jednoduchý šlehač
Odolný, ergonomický design je pohodlný
a usnadňuje zacházení

Jednoduchý šlehač pro tyčový mixér Philips slouží
mimo jiné k tvorbě šlehačky, majonézy a těsta na
palačinky.
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