
 

 

Philips
Stojanový mixér

400 W
Šľahacie metličky 
z nehrdzavejúc. ocele
Háky na cesto, 3 l rotujúca misa

HR1565/55
Jednoduchá príprava domácich lahôdok

Ručný mixér s rotujúcou misou
Príprava výborných domácich tort, koláčov a chleba pre vašu rodinu ešte nikdy nebola taká jednoduchá. 

Tento 400 W mixér Philips so stojanom a miskou za vás vykoná všetku ťažkú prácu, pričom dokonale 

vyšľahá všetky prísady. Skutočný pomocník v kuchyni, ktorý dopraje vašim rukám zaslúžený oddych.

Easy storage
• Spona na uloženie kábla

Quick and easy cleaning
• Praktická stierka

Whips and mixes to perfection
• Vrátane šľahacích metličiek a hákov na cesto

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

Šľahanie bez námahy
• Stojan mixéra
• 3-litrová rotujúca misa



 Variabilné nastavenie rýchlosti a funkcia 
turbo

Viac rýchlostí a funkcia turbo pre dokonalé 
výsledky.

Výkonný 400 W motor

Výkonný 400 W motor na spracovanie 
rôznych prísad.

3-litrová rotujúca misa

3-litrová rotujúca misa

Stojan mixéra

Stojan mixéra

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.

Praktická stierka

Praktická stierka

Spona na uloženie kábla

Spona na uloženie kábla pre úhľadnú kuchyňu.
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Dizajnové špecifikácie
• Materiál plášťa: ABS
• Farba(y): Bielo-oranžová
• Materiál šľahacích metličiek/hákov na cesto: 

Nehrdzavejúca oceľ

Príslušenstvo
• Šľahacie metličky
• Háky na cesto

Technické údaje
• Napätie: 230 – 240 V
• Napájanie: 400 W
• Dĺžka kábla: 1,50 m
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Rýchlosti: 3

Všeobecné technické údaje
• Funkcia Turbo
• Spona na uloženie kábla
•
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