Philips Daily Collection
Ponorný mixér

600 W
Plastové rameno
Sekací nástavec a 1 príslušenstvo

HR1363/00

Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
Mixér s dvojsmernou čepeľou
Tento ponorný mixér od spoločnosti Philips predstavuje spojenie 600-wattového výkonu
s dvojsmernou čepeľou. Prináša hladké vyšľahanie už za pár sekúnd. Príprava zdravej a
chutnej domácej stravy nebola nikdy taká jednoduchá!
Hladké výsledky za pár sekúnd
• Pre najtvrdšie prísady
• Čepeľ Double Action
• Výkonný 600 wattový motor
Rýchle a jednoduché čistenie
• Odnímateľné plastové rameno
Ľahké spracovanie a odkladanie
• Rúčka a tlačidlá s príjemným povrchom
• 0,5 l nádobka s vekom
Nakrája cibuľu, bylinky, tvrdý syr a iné
• Sekací nástavec
Žiadne vyšplechovanie počas mixovania
• Ochrana proti vyšplechovaniu

HR1363/00

Ponorný mixér

600 W Plastové rameno, Sekací nástavec a 1 príslušenstvo

Hlavné prvky
Výkonný 600 wattový motor

Technické údaje
Sekací nástavec

Dizajnové špecifikácie

•
•
•
•
•

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

Všeobecné technické údaje
• Rýchlosti: 2 (vrátane turbo)

Technické údaje
•
•
•
•
Rozmixovanie potravín za pár sekúnd.

Čepeľ Double Action

Sekací nástavec na krájanie cibule, syra a ďalších
surovín.

Rúčka a tlačidlá s príjemným povrchom

Rúčka a tlačidlá s príjemným povrchom zabezpečia
komfort pri používaní produktu.

0,5 l nádobka s vekom
0,5 l nádobka s vekom

Ochrana proti vyšplechovaniu

Čepeľ Double Action ponorného mixéra Philips seká
horizontálne aj vertikálne.

Tlačidlo Turbo

Žiadne špliechanie ani neporiadok pri mixovaní.

Odnímateľné plastové rameno
Odnímateľné plastové rameno

Ponorný mixér Philips má veľmi výkonné tlačidlo
Turbo pre najtvrdšie prísady.
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Príkon: 600 W
Napätie: 220 – 240 V
Dĺžka kábla: 1,3 m
Frekvencia: 50/60 Hz

Príslušenstvo

• Nástavec na sekanie: Kompaktný nástavec na
sekanie
• Nádoba s vekom: 0.5 L
•

