Philips Aluminium
Collection
Ruční mixér

Bezdrátový
7,2V baterie Li-Ion
Hliník

HR1378

Nejvýkonnější bezdrátový ruční mixér na světě
Bezdrátová technologie se silou schopnou drtit led
Díky bezdrátovému ručnímu mixéru Philips z kolekce Aluminium získává pojem pohodlí
zcela nový význam. Tento ruční mixér představuje to nejnovější v bezdrátové technologii
a moderní konstrukci, a poskytuje maximální volnost a snadné použití.
Vždy připraven k použití
• Bezpečnostní vypínač pro zamezení nechtěnému zapnutí
• Modrá kontrolka nabíjení LED
• Připraveno k použití nabíjecího zařízení
Rychlé a snadné čištění
• Odnímatelný nástavec z nerezové oceli
Při mixování nerozstřikuje
• Kryt proti odstřiku od nožů
Rozsekejte led, rozkrájejte cibuli, tvrdý sýr a další
• Sekáček XL je určen pro sekání velkého množství potravin
• Vroubkované nože pro drcení ledu pomocí sekáčku XL
Bezdrátová technologie se silou drtiče ledu
• Ostří s dvojitým účinkem
• Výkonné Li-ion baterie 7,2 V, provozní doba až 20 min.
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Ruční mixér

Bezdrátový 7,2V baterie Li-Ion, Hliník

Přednosti
Výkonné Li-ion baterie 7,2 V

Výkonné Li-ion baterie 7,2 V, provozní doba až
20 min.

Specifikace
Sekáček XL

Ostří s dvojitým účinkem

Příslušenství

• Nádobka s víkem: 1 L
• Sekáček XL: Ano
• Vroubkované břity pro sekáček XL: Ano

Konstrukční specifikace

•
•
•
•
•

Materiál krytu: Nerezová ocel, pryž, pp a hliník
Dostupné barvy: Temně šedá s hliníkovými detaily
Materiál hřídele: Nerezová ocel
Nádoby s materiálem: SAN
Materiál nože: Nerezová ocel

Obecné specifikace

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

Připraveno k použití nabíjecího zařízení

Díky příslušenství sekáčku XL (1 000 ml) ručního
mixéru Philips můžete během chvilky nasekat velké
množství masa, bylinek, ořechů, sýra, čokolády a
cibule.

Vroubkované nože sekáčku XL

Vroubkované nože pro drcení ledu pomocí sekáčku
XL

Kryt proti odstřiku od nožů

Připraveno k použití nabíjecího zařízení

Modrá kontrolka nabíjení LED
Modrá kontrolka nabíjení LED

Bezpečnostní vypínač

Žádné stříkání ani nepořádek při mixování.

Odnímatelný nástavec z nerezové oceli
Odnímatelný nástavec z nerezové oceli

Bezpečnostní vypínač pro zamezení nechtěnému
zapnutí
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• Rychlost: 1
• Odnímatelný nástavec: Ano
• Bezpečnostní vypínač: Ano

Technické údaje
•
•
•
•
•
•
•
•

Výkon: 200 W
Frekvence: 50/60 Hz
Napětí baterií: 7,4 V
Napěťový adaptér: 220–240 V
Maximální doba nabíjení: 3 hour(s)
Rychlé nabíjení (1 lehké použití): 15 minute(s)
Maximální doba provozu: až 20 minute(s)

