
 

 

Philips Daily Collection
Ruční mixér

600 W
kovový nástavec
Nádobka

HR1365/00
Vychutnejte si domácí jídlo připravené během několika sekund.
Výkonný motor s příkonem 600 W a ostří s dvojitým účinkem
Tyčový mixér Philips HR1365/00 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.
• Ostří s dvojitým účinkem
• Motor o příkonu 600 W

Quick and easy cleaning
• Odnímatelný nástavec z nerezové oceli

Easy processing and storing
• 1 l beaker with lid to store soups, puree or shakes
• Měkká rukojeť a tlačítka

Při mixování nerozstřikuje
• Kryt proti odstřiku od nožů



 Motor o příkonu 600 W

Mixuje potraviny během několika sekund.

Ostří s dvojitým účinkem

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

Tlačítko turbo

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

Odnímatelný nástavec z nerezové oceli
Odnímatelný nástavec z nerezové oceli

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

Nádobka s víkem 1 l

1 l beaker with lid to store soups, puree or shakes

Kryt proti odstřiku od nožů

Žádné stříkání ani nepořádek při mixování.
HR1365/00

Specifikace
Příslušenství
• Nádobka s víkem: 1 L

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

Obecné specifikace
• Rychlost: 2 (včetně režimu turbo)

Technické údaje
• Délka kabelu: 1,3 m
• Spotřeba: 600 W
• Napětí: 220–240 V
• Frekvence: 50/60 Hz
•
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