
 

 

Philips Viva Collection
Ruční mixér

650 W, kovová tyč
Nůž s dvojitým účinkem
Nádoba 1 l, sekáček
16 rychlostí + turbo

HR1615/00
Vychutnejte si každý den doma vytvořené pokrmy a nápoje
Snadné mixování a sekání při různých rychlostech
Tyčový mixér Philips kombinuje příkon 650 W s dvojitým ostřím a více nastaveními 
rychlosti, čímž dosahuje nesmírně hladkých výsledků během pár sekund. Příprava 
zdravých a chutných domácích pokrmů nebyla nikdy tak snadná!

Hladký výsledek během pár sekund
• Ostří s dvojitým účinkem
• Vyberte optimální rychlost pro každý typ ingredience
• Zvlášť výkonný režim tlačítka turbo pro ty nejhrubší suroviny
• Výkonný 650W motor

Quick and easy cleaning
• Odnímatelný nástavec z nerezové oceli

Easy processing and storing
• Měkká rukojeť a tlačítka
• Sekáček
• 1l nádoba ručního mixéru

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



 16 rychlostí a turbo

Díky 16 nastavením rychlosti můžete vybrat 
optimální rychlost pro všechny typy ingrediencí 
a vytvořit tak požadovanou konzistenci nebo 
ten nejjemnější výsledek.

Tlačítko turbo

Pro ty nejtvrdší suroviny.

Ostří s dvojitým účinkem

Ruční mixér Philips vybavený ostřím s dvojitým 
účinkem seká vodorovně i svisle.

Sekáček

Sekáček k sekání cibule, sýru atd.

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

Odnímatelný nástavec z nerezové oceli
Odnímatelný nástavec z nerezové oceli

1l nádoba

S 1l nádobou můžete odměřit ingredience pro 
své recepty a zároveň rychle mixovat polévky, 
pyré nebo koktejly.

Kryt proti odstřiku od nožů

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

Výkonný 650W motor

Výkonný 650W motor
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Příslušenství
• Nádobka: 1 l
• Sekáček: Kompaktní sekáček

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

Obecné specifikace
• Odnímatelný nástavec: Se 2 tlačítky
• Nastavení rychlosti: 16
• Funkce Turbo

Technické údaje
• Napětí: 220–240 V
• Výkon: 650 W
• Délka kabelu: 1,3 m
• Frekvence: 50/60 Hz
•
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