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ýchle a účinné mixovanie jediným stlačením tlačidla

chutnajte si jednoducho pripravené zdravé domáce jedlá každý deň

aka výkonnému motoru a jedinečnému ergonomickému dizajnu poskytuje tento nový 
norný mixér na každodenné použitie rýchle a účinné mixovanie jediným stlačením 
čidla, pričom pomáha bez námahy pripraviť zdravé domáce jedlá

Ľahké použitie
• Ochrana proti vyšplechovaniu
• Ergonomický dizajn
• Systém uvoľnenia jedným tlačidlom

Všestrannosť
• XL sekací nadstavec
• Dvojitý nadstavec na šľahanie

Rýchle a účinné mixovanie
• 700 W výkonný motor
• Pokroková technológia mixovania ProMix
• Funkcia turbo pre dodatočný výkon



 Výkonný motor

Silný motor s výkonom 700 W zabezpečuje 
rýchle rozmixovanie domácich jedál na každý 
deň

Ochrana proti vyšplechovaniu

Špeciálny vlnitý tvar v spodnej časti ramena 
ponorného mixéra zabráni vyšplechnutiu 
a neporiadku pri mixovaní

Ergonomický dizajn

Robustný a ergonomický dizajn ponúka 
používateľom pohodlné a jednoduché 
používanie

Technológia ProMix

Technológia ProMix spoločnosti Philips bola 
vyvinutá v spolupráci s prestížnou univerzitou 
v Stuttgarte. Ide o jedinečnú pokročilú 
technológiu využívajúcu špecifický 
trojuholníkový tvar, ktorý vytvára optimálny 
prietoku jedla a dosiahne tak maximálny výkon, 
čo vedie k rýchlejšiemu a konzistentnému 
mixovaniu.

Systém uvoľnenia jedným tlačidlom

Jednoduché pripojenie a odpojenie 
príslušenstva pre rôzne funkcie jediným 
stlačením tlačidla.

Funkcia turbo pre dodatočný výkon

Funkcia turbo ponorného mixéra Philips 
umožňuje nasekať aj tie najtvrdšie prísady 
stlačením jedného tlačidla

XL sekací nadstavec
XL sekací nadstavec jednoducho pripraví 
lahodné omáčky a šaláty, sekané ovocie a veľké 
množstvo mäsa

Dvojitý nadstavec na šľahanie
Posuňte prípravu raňajok a pečených dobrôt 
na novú úroveň vďaka nášmu dvojitému 
nadstavcu na šľahanie. Dokonale sa hodí na 
prípravu lahodných domácich cestíčok na 
nadýchané palacinky, obľúbených koláčov, 
hustých omáčok a mnohých ďalších pochúťok.
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Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Čína

Dizajnové špecifikácie
• Materiál plášťa: Plast
• Materiál ponorného nadstavca: Kov

Príslušenstvo
• Súčasť balenia: XL sekací nadstavec, Dvojitý 

nadstavec na šľahanie

Technické špecifikácie
• Príkon: 700 W

Dizajn
• Farba: Biela

Všeobecné technické údaje
• Nastavenie rýchlosti: 2 (vrátane režimu turbo)

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka
•
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