
 

 

Philips
Ručný mixér

400 W
Úložný box

HR1571
Extrémne jemné výsledky

Funkcia Fleximix, dosiahne do všetkých rohov
Mixér Philips s funkciou Fleximix vám poskytne dokonale krémové výsledky bez hrudiek. 
Vďaka výkonnému 400 W motoru, 3 rýchlostiam a rozmanitým plochým šľahačom a 
hákom na cesto sa stane vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta úplnou hračkou.

Easy storage
• Vrátane úložného boxu
• Spona na uloženie kábla

Perfect dough and desserts in minutes
• Výkonný 400-wattový motor
• Variabilné nastavenie rýchlosti a funkcia turbo

Supersmooth result, no more lumps
• Funkcia FlexiMix umožňujúca dosiahnuť do všetkých rohov

Dokonalé šľahanie, mixovanie a príprava pyré
• Obsahuje príslušenstvo na prípravu pyré
• Vrátane šľahacích metličiek a hákov na cesto



 Funkcia FlexiMix umožňujúca dosiahnuť 
do všetkých rohov

Funkcia FlexiMix umožňujúca dosiahnuť do všetkých 
rohov

Variabilné nastavenie rýchlosti a funkcia 
turbo

Viac rýchlostí a funkcia turbo pre dokonalé výsledky.

Výkonný 400-wattový motor

Výkonný 400-wattový motor

Vrátane úložného boxu
Vrátane úložného boxu

Spona na uloženie kábla

Spona na uloženie kábla pre úhľadnú kuchyňu.

Šľahacie metličky a háky na cesto

Pár šľahacích metličiek a hákov na cesto z 
nehrdzavejúcej ocele pre váš mixér Philips zabezpečí 
dokonalé vyšľahanie, rozmixovanie alebo vymiesenie 
prísad do vašich receptov.

Obsahuje príslušenstvo na prípravu pyré
Obsahuje príslušenstvo na prípravu pyré
HR1571/30

Technické údaje
Dizajnové špecifikácie
• Materiál plášťa: ABS
• Materiál šľahacích metličiek/hákov na cesto: 

Pochrómovaná oceľ

Príslušenstvo
• Šľahacie metličky
• Háky na cesto
• Úložný box
• Príslušenstvo na prípravu pyré

Technické špecifikácie
• Napätie: 230 V
• Príkon: 400 W
• Dĺžka kábla: 1,50 cm
• Frekvencia: 50/60 Hz

Všeobecné technické údaje
• Rýchlosti: 3
• Funkcia Turbo
• Spona na uloženie kábla
• Systém FlexiMix
•
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