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Vychutnajte si naplno neohraničenú voľnosť pohybu
Výkonná lítium-iónová batéria, prevádzkový čas až 20 minút
Bezšnúrový ponorný mixér značky Philips je vybavený najnovšou bezšnúrovou
technológiou s výkonnou lítium-iónovou batériou, ktorá prináša maximálnu slobodu a
jednoduché použitie. Príprava jedla ešte nikdy nebola taká jednoduchá!
Always ready to use
• Signalizácia nabíjania modrou LED diódou
• Bezpečnostný spínač pre prípad náhodného použitia
• Ergonomická rukoväť pre pohodlnú manipuláciu
• Nabíjacia základňa s jednoduchým používaním
Ľahké spracovanie a odkladanie
• 1-litrová nádoba s vekom na uskladnenie polievok, pyré či kokteilov
• Sekací nástavec
• Šľahací nástavec na vyšľahanie šľahačky, majonézy a iných dobrôt
• Príslušenstvo vhodné do umývačky
• Vysokokvalitné pevné celokovové rameno
• Ochranný kryt čepele pre bezpečné odkladanie
Vychutnajte si naplno neohraničenú voľnosť pohybu
• Bezšnúrová technológia s výkonnou 7,2 V lítium-iónovou batériou
• Vysoká výdrž umožňuje až 20 minút používania
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Hlavné prvky
Bezšnúrová technológia

Ochranný kryt čepele

Sekací nástavec

Bezšnúrová technológia s výkonnou 7,2 V
lítium-iónovou batériou

Ochranný kryt čepele pre bezpečné odkladanie

Sekací nástavec na krájanie cibule, syra a
ďalších surovín.

Príslušenstvo vhodné do umývačky
Výkonná lítium-iónová batéria
Vysoká výdrž umožňuje až 20 minút používania

Šľahací nástavec

Nabíjacia základňa s jednoduchým
používaním

Príslušenstvo vhodné do umývačky
Ergonomická rukoväť
Ergonomická rukoväť pre pohodlnú
manipuláciu

Jediný šľahací nástavec pre ponorné mixéry
Philips na vyšľahanie šľahačky, majonézy, cesta
na palacinky a iných dobrôt. Vďaka nemu bude
váš ponorný mixér multifunkčný a všestranný.

Nabíjacia základňa s jednoduchým používaním
Signalizácia nabíjania modrou LED
diódou

Pevné celokovové rameno
Vysokokvalitné pevné celokovové rameno

Bezpečnostný spínač

1-litrová nádoba s vekom

Signalizácia nabíjania modrou LED diódou

1-litrová nádoba s vekom na uskladnenie
polievok, pyré či kokteilov

Bezpečnostný spínač pre prípad náhodného
použitia
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Technické údaje
Dizajnové špecifikácie

•
•
•
•
•

Materiál plášťa: PP a guma
Farba(y): Biela a sivá
Materiál nádoby: SAN
Materiál ponorného nadstavca: Kov
Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Technické špecifikácie
• Napätie: 220 – 240 V V
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Napätie batérií: 7,2 V

Všeobecné technické údaje
• Rýchlosti: 1

Príslušenstvo

• Nástavec na sekanie: Kompaktný nástavec na
sekanie
• Metlička: áno
• Nádoba s vekom: 1 L
•
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