
 

 

Philips 5000 Series
Mixér

450 W
5 rýchlosti + turbo
Automaticky otočná 3 l nádoba
Kašmírovo-sivá

HR3745/00

S
A
Mi
Vz
vý
ilné a efektívne šľahanie na jemné koláče
ž o 25 % rýchlejšie* vďaka výkonnému 450 W motoru
xér Philips vám pomôže pripraviť chutné nadýchané koláče a chleby pre celú rodinu. 
dušné kužeľovité miešanie sa postará o kratší čas šľahania a hladšie cesto na koláč. Vďaka 
konnému 450 W motoru sa stane vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta hračkou.

Výkonné šľahanie a mixovanie
• Kužeľovitý nástavec na šľahanie zaručí maximálne nadýchané cesto
• Súvislé miešanie pre vzdušné cesto
• Motora s výkonom 450 W je vhodný aj na to najtuhšie cesto

Výkonné mixovanie
• Tlačidlo na ľahké uvoľnenie nástavcov na šľahanie
• Automaticky otočná 3,0 l nádoba pre dôkladné mixovanie
• Prísavky umožňujú stabilné mixovanie

Rýchle a jednoduché uskladnenie
• Vďaka úchytke na kábel zostanú káble vždy čisté



 Kužeľovitý nástavec na šľahanie

Jedinečný kužeľovitý nástavec na šľahanie prevzdušní 
cesto na koláče, ktoré tak bude dokonale nadýchané 
a hladké

450 W motor

Vďaka výkonnému 450 W motoru sa stane 
vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta hračkou.

Plynulé zmiešanie

Nádoba bola navrhnutá tak, aby sa dokonale hodila 
ku kužeľovitým nástavcom na šľahanie a dosiahli sa 
tak najlepšie výsledky mixovania.

Automaticky otočná nádoba

Automatický otočná nádoba sa otáča tak, aby sa 
dosiahlo lepšie a dôkladnejšie mixovanie.

Tlačidlo na ľahké uvoľnenie

Nástavce na šľahanie a háky na cesto uvoľníte 
jediným jednoduchým dotykom.

Prísavky umožňujú stabilné mixovanie

Prísavky udržiavajú mixér so stojanom a nádobou 
stabilný a pevne prichytený k podkladu.

Úchytka na kábel
Spona na uloženie kábla pomáha udržať kuchyňu v 
poriadku.
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Technické údaje
Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Čína

Príslušenstvo
• Súčasť balenia: Dve šľahacie metličky, Nástroj na 

miesenie

Technické špecifikácie
• Príkon: 450 W
• Objem nádoby: 3 L
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Frekvencia: 50/60 Hz

Dizajn
• Farba: Biela
• Farba ovládacieho panela: Kašmírovo-sivá

Všeobecné špecifikácie
• Vlastnosti produktu: Odkladanie kábla, Vypínač, 

Funkcia Turbo
• Počet nastavení rýchlosti: 5 + turbo

Povrchová úprava
• Materiál príslušenstva: Nehrdzavejúca oceľ
• Materiál hlavnej časti: ABS plast

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier
•

* Šľahanie 4 bielkov v porovnaní s predchodcom
Dátum vydania  
2023-04-30

Verzia: 7.7.1

EAN: 87 10103 80847 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Hlavné prvky
Mixér
450 W 5 rýchlosti + turbo, Automaticky otočná 3 l nádoba, Kašmírovo-sivá

http://www.philips.com

