
 

 

Philips Robust Collection
Ruční mixér

Bezdrátový
kovový nástavec
4 kusy příslušenství

HR1379/00
Kulinářské nástroje pro každý den

Bezdrátový mixér, použití kdekoli v kuchyni
Užívejte si promyšlený design bezdrátového tyčového mixéru Philips HR1379/00 s mimořádně 
velkým sekáčkem, který zvládne přípravu nejrůznějších jídel. Tento tyčový mixér je součástí kolekce 
Philips Robust zaštiťující odolné kuchyňské náčiní, které dělá z domácího vaření radost.

Robustní provedení
• Vyrobeno z trvanlivých materiálů
• Hliníková tyč, která dlouho vydrží
• 3letá záruka po registraci

Podstatné náležitosti – dokonale zvládnuté
• Pohodlná rukojeť a velká tlačítka pro snadné ovládání
• Snadno čistitelné povrchy a příslušenství omyvatelné v myčce
• Inovativní tyčové provedení pro lepší proudění přísad
• Výjimečně velký sekáček se zoubkovaným nožem – rozdrtí i led
• Nabíjecí podstavec připravený k použití a indikace nabíjení LED

Technologie – tam, kde na tom záleží
• Bezdrátové mixování s výkonnou 7,4V Li-ion baterií



 Výkonné bezdrátové mixování

Ruční mixér Robust je vybaven 7,4V Li-ion baterií, 
která zajistí provoz až 20 minut.

3letá záruka

Při registraci do 3 měsíců od zakoupení výrobku 
bude poskytnuta 3letá záruka na výrobek.

Sekáček na led

Ruční mixér Robust je vybaven zvláště velkým 
sekáčkem, takže lze snadno zpracovat větší množství 
přísad. Dodává se také s vroubkovaným ostřím, 
které má dostatečnou sílu i na drcení ledu.

Velká tlačítka pro snadné ovládání
Ruční mixér Robust disponuje kvalitní ergonomií, 
takže je přímo předurčen pro snadné použití. 

Pohodlná rukojeť zlepšuje ergonomii používání a 
velké tlačítko zase usnadňuje ovládání.

Nabíjecí podstavec připravený k použití

Bezdrátový ruční mixér Robust je vytvořen tak, aby 
byl vždy připraven k použití. Nabíjecí podstavec 
připravený k použití umožňuje používat bezdrátový 
ruční mixér, kdykoli si vzpomenete. Kontrolka 
nabíjení LED poskytuje intuitivní zpětnou vazbu a 
signalizuje, když se baterie vybíjejí.

Příslušenství lze mýt v myčce
Přístroj se snadno čistí díky hladkým povrchům a 
nádobce a nádobě na sekáček omyvatelným v myčce.

Inovativní tyčové provedení

Inovativní provedení ručního mixéru Philips úspěšně 
snižuje sací sílu. Tím dochází ke zlepšení proudění 
přísad a k dosažení dokonalých výsledků mixování 
během krátké doby.

Hliníková tyč, která dlouho vydrží
Všechny detaily jsou provedeny z vysoce kvalitních a 
odolných materiálů. Tyč je vyrobena z velmi 
trvanlivého hliníku a nůž zase z nerezové oceli.

Vyrobeno z trvanlivých materiálů
Všechny detaily bezdrátového ručního mixéru 
Robust jsou provedeny z vysoce kvalitních a 
odolných materiálů. Je speciálně vyroben tak, aby 
podával skvělý výkon při každém použití.
HR1379/00

Specifikace
Specifikace provedení
• Materiál tyče: Hliník
• Materiál nože: Nerezová ocel

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

Konstrukční specifikace
• Barva(y): Hliník a pemzově šedá
• Materiál nože: Nerezová ocel

Obecné specifikace
• Bezpečnostní vypínač: Ano
• Nabíjecí podstavec připravený k použití: Ano
• Kontrolka nabíjení LED: Ano

Technické údaje
• Frekvence: 50/60 Hz
• Napětí baterií: 7,4 V
• Napěťový adaptér: 100–240 V
• Maximální doba nabíjení: 3 hour(s)
• Rychlé nabíjení (1 lehké použití): 15 minute(s)
• Maximální doba provozu: 20 minute(s)

Rozměry
• Rozměry krabice (Š x V x H): 39,2 x 49,2 x 21,5
• Hmotnost výrobku: 2,6 kg
• Hmotnost včetně balení: 3,8 kg

Snadné čištění
• Příslušenství lze mýt v myčce: Ano
• Hladké povrchy: Ano

Záruka
• Rozšířená záruka: 3 roky záruky na výrobek

Udržitelnost
• Vyrobeno z recyklovaných materiálů: 15 %
• Spotřeba v pohotovostním režimu: 0.3 W
• Recyklovatelné materiály: 63 %
•
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