
 

 

Philips
Ponorný mixér

600 W
Plastové rameno
kuchynský robot a príslušenstvo

HR1367/00
Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
Pestrejšie jedlá a nápoje vďaka príslušenstvu kuchynského robota

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
• Výkonný 600 wattový motor
• Čepeľ Double Action reže horizontálne aj vertikálne

Whips cream, mousse, egg whites and more
• Šľahací nástavec na vyšľahanie šľahačky, majonézy a iných dobrôt

Rozšírené možnosti využitia
• Podávacia trubica s elipsovitým tvarom zaručí výborné výsledky
• Veľké 1,5 l príslušenstvo pre kuchynský robot

Rýchle a jednoduché používanie
• Rýchle a jednoduché zloženie všetkých častí príslušenstva
• Nádoba a príslušenstvo s jednoduchým čistením
• Príslušenstvo vhodné do umývačky



 Príslušenstvo vhodné do umývačky

Príslušenstvo vhodné do umývačky

1,5 l príslušenstvo pre kuchynský robot

Veľké 1,5 l príslušenstvo pre kuchynský robot

Čepeľ Double Action

Čepeľ Double Action reže horizontálne aj 
vertikálne

Tlačidlo Turbo

Ponorný mixér Philips má veľmi výkonné 
tlačidlo Turbo pre najtvrdšie prísady.

Šľahací nástavec

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.

Nádoba s jednoduchým čistením
Nádoba a príslušenstvo s jednoduchým 
čistením

Podávacia trubica s elipsovitým tvarom
Podávacia trubica s elipsovitým tvarom zaručí 
výborné výsledky

Rýchle a jednoduché zloženie
Rýchle a jednoduché zloženie všetkých častí 
príslušenstva

Výkonný 600 wattový motor

Rozmixovanie potravín za pár sekúnd.
HR1367/00

Hlavné prvky
Ponorný mixér
600 W Plastové rameno, kuchynský robot a príslušenstvo
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Dizajnové špecifikácie
• Materiál plášťa: PP a guma
• Farba(y): Biela a levanduľová
• Materiál nádoby: SAN
• Materiál ponorného nadstavca: Plast
• Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Príslušenstvo
• Príslušenstvo pre kuchynský robot: 1,5 l
• Metlička: áno
• Nádoba s vekom: 1 L

Technické špecifikácie
• Príkon: 600 W
• Napätie: 220 – 240 V V
• Frekvencia: 50/60 Hz

Všeobecné technické údaje
• Rýchlosti: 2 (vrátane turbo)
• Funkcia Turbo
•

HR1367/00

Technické údaje
Ponorný mixér
600 W Plastové rameno, kuchynský robot a príslušenstvo
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