
 

 

Philips Robust Collection
Mixér

360 W
Energeticky úsporný systém 
pohonu
Šľahacie metličky 
z nehrdzavejúc. ocele
Háky na cesto

HR1581/00

K
V
Vy
vý
– r
ulinárske nástroje na celý život
ýkonný mixér zvládne aj najnáročnejšie recepty
užite vysokoúčinné šľahacie metličky a háky na cesto, s ktorým vždy dosiahnete skvelé 
sledky. Mixér Philips HR1581/00 je súčasťou kolekcie Robust Collection značky Philips 
adu odolných kuchynských nástrojov, s ktorými sa každodenné varenie stáva zábavou.

Robustné telo
• Pevné kovové telo
• Energeticky účinný 360 W motor
• 3-ročná záruka po registrácii

Základné funkcie – zdokonalené
• 3 nastavenia rýchlosti a funkcia Turbo pre akýkoľvek recept
• Pohodlná inovatívna rukoväť a praktický podstavec
• Vysoko efektívne šľahacie metličky a háky na cesto z nehrdzavejúcej ocele
• Povrchy s ľahkým čistením a príslušenstvo umývateľné v umývačke riadu

Technológia – tam, kde je potrebná
• Energeticky úsporný systém pohonu, ktorý zvládne aj 1 kg tuhého cesta



 Energeticky účinný 360 W motor
Energeticky účinný 360 W motor bol špeciálne 
nevrhnutý na dosiahnutie najlepšieho výkonu s 
optimálnou spotrebou energie, vďaka čomu 
zvládne napríklad aj jeden kilogram cesta.

3 nastavenia rýchlosti a Turbo

3 nastavenia rýchlosti a funkcia Turbo sú 
vhodné pre množstvo rôznych receptov, od 
ľahkých až po tie náročné. Nastavenie Turbo 
môžete použiť na rýchlejšie mixovanie alebo 
na skrátenie náročných úloh, napríklad 
miesenia kysnutého cesta.

3-ročná záruka

Ak si do 3 mesiacov od kúpy zaregistrujete svoj 
výrobok, získate záruku až na 3 roky.

Energeticky úsporný systém pohonu

Vďaka kombinácii špeciálne vyrobeného, 
energeticky úsporného systému pohonu a 
vysoko efektívnych šľahacích metličiek a hákov 
na cesto je mixér Robust schopný spracovať 
suroviny pre rôzne recepty – dokonca dokáže 
vymiesiť až 1,3 kg tuhého cesta.

Pohodlná inovatívna rukoväť

Zariadenie je navrhnuté s cieľom poskytnúť 
príjemné používanie, preto je vybavené 
praktickým podstavcom a pohodlnou 
inovatívnou rukoväťou.

Pevné kovové telo

Mixér má celokovové telo a je vybavený 
šľahacími metličkami a hákmi na cesto z 
nehrdzavejúcej ocele.

Vysoko efektívne šľahacie metličky z 
nehrdzavejúcej ocele

Vďaka výkonnému a účinnému dizajnu 
šľahacích metličiek a hákov na cesto spája v 
sebe tento mixér najlepší výkon pri šľahaní aj 
miesení v jedinom zariadení.

Príslušenstvo umývateľné v umývačke 
riadu
Ľahké čistenie vďaka hladkým povrchom a 
príslušenstvu vhodnému do umývačky riadu.
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Dizajnové špecifikácie
• Materiál plášťa: Tlakovo odlievaný hliník
• Farba(y): Hliníková a pemzová sivá
• Materiál šľahacích metličiek a hákov na cesto: 

Nehrdzavejúca oceľ

Rozmery
• Rozmery škatule (Š x V x H): 34,9 x 12,8 x 30,3
• Hmotnosť výrobku: 1,6 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 2,2 kg

Ľahké čistenie
• Príslušenstvo umývateľné v umývačke riadu: áno
• Hladké povrchy: áno

Príslušenstvo
• Háky na cesto
• Drôtené šľahacie metličky: áno

Technické špecifikácie
• Príkon: 360 W
• Napätie: 220 – 240 V
• Dĺžka kábla: 1,70 m
• Frekvencia: 50/60 Hz

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

Záruka
• Rozšírená záruka: 3-ročná záruka na výrobok

Udržateľnosť
• Vyrobené z recyklovaných materiálov: 16 %
• Spotreba v pohotovostnom režime: 0.1 W
• Recyklovateľné materiály: 79 %
•
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