
 

 

Philips Viva Collection
Ručný mixér

550 W, 5 rýchlostí + funkcia 

turbo

Šľahacie metličky 
z nehrdzavejúc. ocele
Príslušenstvo plastov. ponorného 
mixéra
Háky na cesto, 0,6 l nádoba

HR1572/40
Pripravte domáce dobroty kedykoľvek dostanete chuť
Pomocou všestranného príslušenstva
Mixér Philips s nástavcom ponorného mixéra s istotou zvládne širokú paletu prísad. Má 5 
výkonných rýchlostí a režim turbo, šľahacie metličky z nehrdzavejúcej ocele a háky na 
miesenie, ktoré si hravo poradia aj s tým najtuhším cestom.

Easy storage
• Spona na uloženie kábla
• Nádobu môžete používať na odkladanie nástavcov

Whips and mixes to perfection
• Šľahacie metličky a háky na cesto z nehrdzavejúcej ocele
• S ramenom ponorného mixéra, ktoré umožní spracovať rôzne suroviny

Perfect dough and desserts in minutes
• Výkonný motor 550 W
• 5 rýchlostí a funkcia Turbo vám umožnia presné ovládanie



 Výkonný motor 550 W
Výkonný motor 550 W

5 rýchlostí a funkcia Turbo

5 rýchlostí a funkcia Turbo vám umožnia presné 
ovládanie

Šľahacie metličky z nerezovej ocele

Šľahacie metličky a háky na cesto z nehrdzavejúcej 
ocele sú súčasťou balenia.

S ramenom ponorného mixéra

S ramenom ponorného mixéra, ktoré umožní 
spracovať rôzne suroviny

Odkladacia nádoba

Nádobu môžete používať na odkladanie nástavcov

Spona na uloženie kábla

Spona na uloženie kábla pre úhľadnú kuchyňu.
HR1572/40

Technické údaje
Dizajnové špecifikácie
• Materiál plášťa: ABS
• Farba(y): Bielo-levanduľová
• Materiál šľahacích metličiek/hákov na cesto: 

Nehrdzavejúca oceľ

Technické údaje
• Napájanie: 550 W
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Rýchlosti: 5

Všeobecné technické údaje
• Rýchlosti: 5
• Spona na uloženie kábla
• Turbo rýchlosť: áno

Vrátane príslušenstva
• 0,6 l plastová nádoba: áno
• Plastové rameno ponorného mixéra: áno
• Háky na cesto z nehrdzavejúcej ocele: áno
• Šľahacie metličky z nerezovej ocele: áno
•
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