
 

 

Philips Viva Collection
Ponorný mixér ProMix

Výkon mixovania 800 W
Technológia SpeedTouch s 
pokynmi na nastavenie
Pohár vhodný na cesty, špiralizér
Jednoduché čistenie

HR2657/90
Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
Vychutnajte si zdravé jedlá doma alebo na cestách
Nový ponorný mixér z kolekcie ProMix Viva s množstvom príslušenstva vám pomôže 
vytvoriť nekonečné množstvo zdravých dobrôt a jedál.

Univerzálne
• Šľahací nástavec je ideálny na šľahanie šľahačky, majonézy a omáčok
• Nástavec na sekanie XL na spracovanie tvrdších potravín, ako sú mäso, orechy a syr

Výkonný
• Výkonný 800 W motor na dosahovanie skvelých výsledkov
• Technológia ProMix pre rýchle a konzistentnejšie mixovanie

Jednoduchý a intuitívny
• Technológia SpeedTouch pre bezproblémové ovládanie výkonu
• Rýchlo vymieňajte príslušenstvo uvoľnením jedným tlačidlom
• Ochrana proti vyšplechovaniu zabraňuje špliechaniu pri mixovaní
• Ľahké čistenie

Ľahšia príprava zdravých jedál
• Zoberte si zdravé smoothie so sebou v pohári vhodnom na cesty
• Jedinečné príslušenstvo špiralizéra zaručí, že budete jesť viac ovocia a zeleniny



 800 W motor

Náš výkonný a trvácny 800 W motor prináša 
dokonalý výkon potrebný na prípravu vašich 
obľúbených zdravých jedál za pár minút.

Technológia mixovania ProMix

Spoločnosť Philips sa spojila so Stuttgartskou 
univerzitou a spoločne vyvinuli technológiu 
ProMix na rýchlejšie a konzistentnejšie 
šľahanie. Táto jedinečná pokročilá technológia 
využíva trojuholníkový tvar na optimálny tok 
jedla a maximálny výkon pre trvalo najlepšie 
výsledky.

Technológia SpeedTouch

Chcete pri mixovaní vyšší výkon? Stačí stlačiť 
tlačidlo turbo. Intuitívne meniace sa rýchlosti 

tejto funkcie vám umožňujú jednoducho zvýšiť 
výkon bez zmeny nastavení. Začnite na pomalej 
rýchlosti a postupne stláčajte tlačidlo silnejšie, 
aby ste dosiahli rýchlosť potrebnú pre každý 
recept alebo prísadu.

Jednoduché uvoľnenie jedným tlačidlom

Ak sa s varením ponáhľate, iste oceníte, ako 
jednoducho môžete vymeniť príslušenstvo. 
Jednoducho sa nasadzuje a uvoľňuje z tyče 
mixéra jediným stlačením tlačidla.

Ochrana proti vyšplechovaniu

Neobávajte sa neporiadku pri varení. Naša 
špeciálna ochrana proti vyšplechovaniu zastaví 
veľké i malé vyšplechnutia. Vďaka vlnitému 
tvaru tohto nástavca na spodnej časti tyče 
mixéra bude neporiadok minimálny, aby ste 
neskôr nemuseli veľa upratovať.

Šľahací nástavec

Zažite dobrodružstvo s naším jednodielnym 
šľahacím nástavcom. Je to presne to, čo 
potrebujete na vyšľahanie nadýchanej šľahačky, 
hladkej majonézy, perfektného cesta na 
palacinky a ďalších jedál.

XL sekací nadstavec

Šetrite čas a energiu pri ručnom sekaní tvrdých 
prísad, ako je ovocie alebo mäso. Náš XL 
sekací nástavec značky Philips urobí všetku 
ťažkú prácu za vás, aby ste mohli jednoducho 
pripravovať chutné omáčky a šaláty, sekať 
ovocie alebo pomlieť veľké množstvo mäsa.
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Hlavné prvky
Ponorný mixér ProMix
Výkon mixovania 800 W Technológia SpeedTouch s pokynmi na nastavenie, Pohár vhodný na cesty, špirali-
zér, Jednoduché čistenie
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Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Čína

Príslušenstvo
• Súčasť balenia: Metlička, XL sekací nadstavec, 

Pohár vhodný na cesty (500 ml), Špirálový krájač

Technické špecifikácie
• Príkon: 800 W
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Ot./min. mixér (max.): max. 11,500 Otáčok za 

minútu

Dizajn
• Farba: Čierna, nehrdzavejúca oceľ

Všeobecné špecifikácie
• Vlastnosti produktu: Vhodné na čistenie v 

umývačke riadu, Vypínač, Funkcia Turbo, 
Technológia SpeedTouch

Povrchová úprava
• Materiál príslušenstva: Plast ABS
• Materiál hlavnej časti: Plast ABS + nehrdzavejúca 

oceľ + protišmyková guma
• Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Udržateľnosť
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier
•
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Technické údaje
Ponorný mixér ProMix
Výkon mixovania 800 W Technológia SpeedTouch s pokynmi na nastavenie, Pohár vhodný na cesty, špiraliz-
ér, Jednoduché čistenie
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