Philips Avance Collection
Ponorný mixér

600 W
kovové rameno
6 druhov príslušenstva

HR1655/90

Maximálne výsledky, minimálna námaha
Revolučný dizajn s tvarovaným uchopením umožňuje jednoduchú manipuláciu
Ponorný mixér Avance Collection má revolučný dizajn s tvarovaným uchopením a spája
v sebe silný a odolný motor s viacerými nastaveniami rýchlosti (20), takže vám poskytne
výkon, rýchlosť a istotu, že dosiahnete maximálne výsledky pri minimálnej námahe.
Hladké výsledky za pár sekúnd
• Veľmi výkonné tlačidlo Turbo aj pre najtvrdšie prísady
Easy processing and storing
• 1 l nádoba s vekom
• 1,7 l oválna nádoba na prípravu pokrmov alebo odkladanie príslušenstva
• Nástavec na pyré na prípravu toho najjemnejšieho zemiakového pyré
• Ochranné veko na ochranu sekacieho noža pri odkladaní
Chops onion, herbs, hard cheese and more
• XL sekací nástavec na sekanie veľkých množstiev
Navrhnutý pre dlhodobý výkon
• Zúbkované čepele na drvenie ľadu v XL sekacom nástavci
Vyšľahá šľahačku, penu, vaječné bielky a napení mlieko
• Jedinečný penič mlieka, ktorý umožní vytvárať lahodné kávové špeciality
• Šľahací nástavec na vyšľahanie šľahačky, majonézy a iných dobrôt
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Ponorný mixér

600 W kovové rameno, 6 druhov príslušenstva

Hlavné prvky
1,7 l oválna nádoba

Penič mlieka

Vrúbkované čepele

1,7 l oválna nádoba na prípravu pokrmov alebo
odkladanie príslušenstva

Jedinečný penič mlieka, ktorý umožní vytvárať
lahodné kávové špeciality

Zúbkované čepele na drvenie ľadu v XL
sekacom nástavci

Príslušenstvo pre sekací nástavec XL

Nástavec na pyré

Tlačidlo Turbo

Pomocou extra veľkého nástavca na sekanie
(1 000 ml) ponorného mixéra Philips môžete
za pár sekúnd nasekať veľké množstvo mäsa,
byliniek, orechov, syra, čokolády a cibule.

Nástavec na pyré pre ponorný mixér Philips
pripraví krémové zemiakové pyré.

Pre najtvrdšie prísady.
1 l nádoba s vekom

Ochranný kryt

Šľahací nástavec

Ochranné veko na ochranu sekacieho noža pri
odkladaní
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.

1 l nádoba s vekom na uskladnenie polievok,
pyré či kokteilov.
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Technické údaje
Dizajnové špecifikácie
•
•
•
•
•

Materiál plášťa: Nehrdzavejúca oceľ a PP
Dostupné farby: Atramentová čierna
Materiál nádoby: SAN
Materiál hriadeľa: Nehrdzavejúca oceľ
Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Všeobecné technické údaje
• Odnímateľné držadlo: áno
• Rýchlosti: 20 rýchlostí
• Funkcia Turbo

Technické údaje

• Napájanie: 600 W
• Napätie: 220 – 240 V

Príslušenstvo
•
•
•
•
•
•

Nástavec na sekanie: XL sekací nástavec
Nádoba: 1 l
Metlička: áno
Ochranný kryt: áno
Vrúbkované čepele pre XL sekací nástavec: áno
Penič mlieka: áno

•
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