
 

 

Philips 3000 Series
Mixér Philips série 3000

300 W
5 rýchlostí + turbo
Ploché šľahače a háky na cesto
Nízka hmotnosť

HR3705/00
Jednoduchá výroba nadýchaných koláčov a jemných ciest
Ľahší a rýchlejší s kužeľovitými nadstavcami na šľahanie
Náš nový mixér série 3000 prináša zakaždým rýchle a chutné výsledky, čím urýchľuje 
pečenie. Pripravte cesto na koláč až o 20 % rýchlejšie*. Ľahká a ergonomická konštrukcia 
zaisťuje jednoduché a pohodlné šľahanie.

Pohodlná ergonomická konštrukcia
• Príslušenstvo sa ľahko nasadzuje a s cvaknutím zapadne na miesto
• Nízka hmotnosť na jednoduché prenášanie
• Protišmyková rukoväť na jednoduchú manipuláciu
• Veľké ovládacie prvky umožňujú jednoducho meniť nastavenia

Výkonné a rýchle šľahanie
• Kužeľovité nadstavce na šľahanie pracujú až o 20 % rýchlejšie*
• Výkonný 300 W motor
• 5 rýchlostí + turbo na každú kulinársku úlohu
• Dva páry plochých šľahačov a k tomu háky na cesto

Rýchle čistenie a odloženie na miesto
• Úchytka na kábel na praktické uloženie
• Príslušenstvo z nehrdzavejúcej ocele umývateľné v umývačke riadu
• Veľké tlačidlo odpojenia na uvoľnenie šľahačov jediným dotykom
• Hladké povrchy pre ľahké čistenie



 Kužeľovité nadstavce na šľahanie
Kužeľovité nadstavce na šľahanie pracujú až o 20 % 
rýchlejšie* – pokrývajú väčšiu povrchovú plochu za 
menej času a do cesta primiešavajú vzduch, aby bolo 
jemnejšie a nadýchanejšie.

Výkonný 300 W motor
Výkonný 300 W motor

5 rýchlostí + turbo

Vďaka ponuke 5 rôznych rýchlostí si môžete vybrať 
správne nastavenie na každú úlohu

Ľahké zostavenie
Šľahače aj háky na cesto sa ľahko nasadzujú 
a s počuteľným cvaknutím zapadnú na miesto – 
podľa toho zistíte, či je všetko, ako má byť.

Nízka hmotnosť
Vďaka ľahkému ergonomickému dizajnu je šľahanie 
a miesenie pohodlné a jednoduché.

Protišmykové uchopenie

Protišmyková rukoväť na jednoduchú manipuláciu

Ľahko pripojiteľné príslušenstvo
Príslušenstvo sa ľahko nasadzuje a s cvaknutím 
zapadne na miesto

Veľké ovládacie prvky na jednoduchú 
zmenu nastavení
Veľké ovládacie prvky umožňujú jednoducho meniť 
nastavenia

Úchytka na kábel

Kábel sa stočí a pomocou úchytky sa upevní na 
mieste, aby ste mohli zariadenie prakticky uložiť.

Veľké tlačidlo odpojenia

Šľahače alebo háky na cesto uvoľníte jednoducho 
jediným dotykom na veľké neprehliadnuteľné 
tlačidlo odpojenia.

Jednoduché čistenie

Hladké povrchy a príslušenstvo umývateľné 
v umývačke riadu urýchľujú a uľahčujú čistenie.

Príslušenstvo z nehrdzavejúcej ocele
Šľahač sa dodáva s dvoma pármi vysokokvalitných 
šľahacích metličiek z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú 
umývateľné v umývačke riadu.
HR3705/00

Technické údaje
Príslušenstvo
• Súčasť balenia: Háky na cesto, Ploché šľahače

Technické špecifikácie
• Napätie: 220 – 240 V
• Dĺžka kábla: 1,2 m

Dizajn
• Farba: Biela

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery balenia (D x Š x V): 212X106X196 mm
• Rozmery produktu (D x Š x V): 

186 x 84 x 154 mm
• Hmotnosť produktu: 0,852 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 1,148 kg
•

* Šľahanie 4 bielkov v porovnaní s predchodcom
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