
 

 

Philips
Ruční mixér

600 W
Plastový nástavec
příslušenství

HR1367/00
Vychutnejte si každý den doma vytvořené pokrmy a nápoje
Více možností díky příslušenství pro kuchyňské roboty
Ruční mixér Philips kombinuje příkon 600 W s dvojitým ostřím, čímž dosahuje nesmírně 
hladkých výsledků během pár sekund. Příprava zdravých a chutných domácích pokrmů 
nebyla nikdy tak snadná!

Hladký výsledek během pár sekund
• Pro ty nejtvrdší ingredience.
• Motor o příkonu 600 W
• Ostří s dvojitým účinkem seká vodorovně i svisle

Šlehání smetany, pěny, vaječných bílků a dalších ingrediencí
• Šlehací metla pro šlehání smetany, majonézy a dalších pokrmů

Zvýšená všestrannost
• Plnicí trubice oválného tvaru zaručuje skvělé výsledky
• Velká 1,5l nádoba kuchyňského robota

Rychlé a snadné použití
• Rychlé a snadné sestavení veškerého příslušenství
• Snadno omyvatelná nádoba a příslušenství
• Příslušenství lze mýt v myčce



 Příslušenství lze mýt v myčce

Příslušenství lze mýt v myčce

1,5l nádoba kuchyňského robota

Velká 1,5l nádoba kuchyňského robota

Ostří s dvojitým účinkem

Ostří s dvojitým účinkem seká vodorovně i svisle

Tlačítko turbo

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

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.

Snadno omyvatelná nádoba
Snadno omyvatelná nádoba a příslušenství

Plnicí trubice oválného tvaru
Plnicí trubice oválného tvaru zaručuje skvělé 
výsledky

Rychlé a snadné sestavení
Rychlé a snadné sestavení veškerého příslušenství

Motor o příkonu 600 W

Mixuje potraviny během několika sekund.
HR1367/00

Specifikace
Příslušenství
• Příslušenství kuchyňského robota: 1.5 l
• Šlehač: Ano
• Nádobka s víkem: 1 L

Konstrukční specifikace
• Materiál krytu: PP a guma
• Barva(y): Bílá a levandulová
• Materiál tyče: Plastový
• Nádoby s materiálem: SAN
• Materiál nože: Nerezová ocel

Obecné specifikace
• Rychlost: 2 (včetně režimu turbo)
• Funkce Turbo: Ano

Technické údaje
• Výkon: 600 W
• Napětí: 220–240 V V
• Frekvence: 50/60 Hz
•
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