Philips Aluminium
Collection
Ponorný mixér

Bez šnúry
kovové rameno
3 doplnky

HR1378/00

Najvýkonnejší bezšnúrový ponorný mixér na svete
Bezšnúrová technológia so silou na drvenie ľadu
Vďaka bezšnúrovému ponornému mixéru značky Philips z kolekcie Philips Aluminium Collection
nadobúda pohodlie používania úplne nový rozmer. Tento ponorný mixér disponuje tou najnovšou
bezšnúrovou technológiou a moderným dizajnom, a tým vám poskytuje maximálnu slobodu a
jednoduché použitie.
Always ready to use
• Nabíjacia základňa pripravená na použitie
• Bezpečnostný spínač pre prípad náhodného použitia
• Signalizácia nabíjania modrou LED diódou
Quick and easy cleaning
• Onímateľný hriadeľ z nehrdzav. ocele
Žiadne vyšplechovanie počas mixovania
• Ochrana proti vyšplechovaniu
Rozsekajte ľad, cibuľu, tvrdý syr a ďalšie suroviny
• XL sekací nástavec na sekanie veľkých množstiev
• Zúbkované čepele na drvenie ľadu v XL sekacom nástavci
Bezšnúrová technológia so silou na drvenie ľadu
• Výkonné 7,2 V Li-ion batérie, prevádzkový čas až 20 min.
• Čepeľ Double Action

HR1378/00

Ponorný mixér

Bez šnúry kovové rameno, 3 doplnky

Hlavné prvky
Výkonné 7,2 V Li-ion batérie

Výkonné 7,2 V Li-ion batérie, prevádzkový čas až 20
min.

Technické údaje
Bezpečnostný spínač

Čepeľ Double Action

Dizajnové špecifikácie

• Materiál plášťa: Nehrdzavejúca oceľ, guma, pp a
hliník
• Dostupné farby: Uhľovosivá s hliníkovými detailmi
• Materiál nádoby: SAN
• Materiál hriadeľa: Nehrdzavejúca oceľ
• Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Technické špecifikácie

•
•
•
•
•
•
Bezpečnostný spínač pre prípad náhodného použitia

Príslušenstvo pre sekací nástavec XL
Čepeľ Double Action ponorného mixéra Philips seká
horizontálne aj vertikálne.

Frekvencia: 50/60 Hz
Napätie batérií: 7,4 V
Napätie adaptéra: 220 – 240 V
Maximálny čas nabíjania: 3 hr
Rýchle nabíjanie (použitie 1 svetla): 15 min
Maximálny čas prevádzky: až do 20 min

Všeobecné technické údaje
• Odnímateľné držadlo: áno
• Rýchlosti: 1
• Bezpečnostný spínač

Technické údaje
• Napájanie: 200 W

Nabíjacia základňa pripravená na
použitie

Príslušenstvo

• Nádoba s vekom: 1 L
• XL sekací nástavec
• Vrúbkované čepele pre XL sekací nástavec: áno
•

Pomocou extra veľkého nástavca na sekanie
(1 000 ml) ponorného mixéra Philips môžete za pár
sekúnd nasekať veľké množstvo mäsa, byliniek,
orechov, syra, čokolády a cibule.
Nabíjacia základňa pripravená na použitie

Signalizácia nabíjania modrou LED
diódou
Signalizácia nabíjania modrou LED diódou

Zúbkované čepele pre XL sekací
nástavec

Zúbkované čepele na drvenie ľadu v XL sekacom
nástavci

Ochrana proti vyšplechovaniu

Žiadne špliechanie ani neporiadok pri mixovaní.

Onímateľný hriadeľ z nehrdzav. ocele
Onímateľný hriadeľ z nehrdzav. ocele
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