Philips Viva Collection
Tyčový mixér ProMix

Výkon mixování 800 W
SpeedTouch s pokyny k nastavení
Nádoba na cesty, spiralizér
Snadné čištění

HR2657/90

Míchejte. Krájejte. Krouhejte. Ochutnávejte!
Vychutnejte si zdravé pokrmy v pohodlí domova i na cestách
Nový tyčový mixér ProMix Viva collection s řadou příslušenství vám pomůže vytvořit
nepřeberné množství zdravých svačin a pokrmů.
Všestrannost
• Šlehací metla je ideální pro šlehání smetany, majonézy a omáček
• Sekáček XL umožňuje zpracovat tvrdší přísady, jako je maso, ořechy a sýr
Výkonný
• Výkonný 800W motor pro skvělé výsledky
• Technologie ProMix pro rychlé a důkladnější mixování
Snadný a intuitivní
• Technologie SpeedTouch pro plynulé ovládání výkonu
• Uvolnění jedním tlačítkem pro rychlou výměnu příslušenství
• Kryt proti odstřiku od nožů pro zabránění postříkání při mixování
• Snadné čištění
Snadnější způsob zdravého stravování
• Vezměte si zdravé smoothie s sebou v přenosné sklenici
• Jedinečné příslušenství spiralizéru vám pomůže jíst více ovoce a zeleniny
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Tyčový mixér ProMix

Výkon mixování 800 W SpeedTouch s pokyny k nastavení, Nádoba na cesty, spiralizér, Snadné čištění

Přednosti
Motor o příkonu 800 Wattů

snadno zvýšit výkon bez přepínání nastavení.
Začněte pomalu a zabraňte tak postříkání.
Postupně tlačítko stiskněte více, dokud
nedosáhnete rychlosti potřebné pro daný
recept a přísadu.

Šlehací metla

Snadné uvolnění jedním tlačítkem

Náš výkonný a odolný motor s výkonem
800 wattů vám zajistí veškerý potřebný výkon
pro přípravu oblíbených zdravých a domácích
jídel za pouhých několik minut.

Pusťte se do dobrodružství s jednoduchou
šlehací metlou. Přesně tu potřebujete na
přípravu lehounké šlehačky, hladké majonézy,
dokonalého palačinkového těsta a dalších
pokrmů.

Technologie mixování ProMix
Když připravujete všechno najednou, určitě se
vám bude hodit velmi snadná výměna
příslušenství. Lze je rychle upevnit a uvolnit
z tyče mixéru jedním stisknutím tlačítka.

Sekáček XL

Kryt proti odstřiku od nožů

Společnost Philips vyvinula v partnerské
spolupráci s univerzitou Stuttgart technologii
ProMix, která umožňuje rychlé a důkladnější
mixování. Jedinečná a pokročilá technologie má
tvar trojúhelníku a zajišťuje optimální průtok
potravin a maximální výkon pro nejlepší
výsledky za každých okolností.
Technologie SpeedTouch

Potřebujete k mixování větší výkon? Stačí
stisknout tlačítko funkce turbo. Její intuitivní
proměnlivé nastavení rychlosti vám umožní

Ušetřete čas a energii při sekání tvrdších
přísad, jako je ovoce a maso. Náš sekáček XL
Philips udělá těžkou práci za vás, takže můžete
snadno připravovat lahodné salsy a saláty, sekat
ovoce nebo namlít velké množství masa.
Při vaření se nemusíte bát nepořádku. Náš
speciální kryt proti odstřiku od nožů zastaví
velké i malé nálety kapek. Jeho vlnitý tvar
připevněný ke spodní části tyče mixéru
zaručuje minimum nepořádku, a tím pádem i
minimální pozdější úklid.

Spiralizér

Doplňte zdravě svoji stravu díky našemu
jedinečnému příslušenství – spiralizéru.
Každodenní příděl ovoce zeleniny snadno
proměníte v zábavné nudličky a stužky
s nízkým obsahem sacharidů. Je to ideální
způsob, jak oživit zdravou stravu, bezlepkovou
dietu nebo raw stravu. Spiralizér nabízí výběr
ze tří tvarů: špagety, ploché nudle nebo stužky.
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Výkon mixování 800 W SpeedTouch s pokyny k nastavení, Nádoba na cesty, spiralizér, Snadné čištění

Specifikace
Vzhled

• Barva: Nerezová ocel, černá

Země původu

Udržitelnost

• Balení: >90 % recyklovaných materiálů
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Obecné specifikace

• Vyrobeno v: Číně

Příslušenství

• Obsahuje: Šlehač, Sekáček XL, Nádoba na cesty
(500 ml), Spiralizátor

Technické údaje

• Spotřeba: 800 W
• Délka kabelu: 1,2 m
• Ot./min – mixér (max): max. 11 500 r/min

• Vlastnosti výrobku: Vhodné do myčky, Vypínač,
Funkce Turbo, Technologie SpeedTouch

Povrchová úprava

• Materiál hlavního tělesa: Plast ABS + nerezová ocel
+ protiskluzová pryž
• Materiál příslušenství: Plast ABS
• Materiál nože: Nerezová ocel
•
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