
 

 

Philips Viva Collection
Ponorný mixér ProMix

700 W, SpeedTouch s funkciou 

Turbo

Technológia ProMix
2-krát jemnejšie mixovanie*
O 30 % rýchlejšie*

HR2642/40
Optimalizované ovládanie na zaistenie rýchlej prípravy jedál
Mixuje, šľahá, seká a ešte omnoho viac!
Výkonný a spoľahlivý ponorný mixér s výkonom motora 700 W a technológiou SpeedTouch, ktorá 

umožňuje intuitívnu voľbu rýchlostí a jednoduché ovládanie. Technológia mixovania ProMix zasa 

zaisťuje optimálne prúdenie potravín a skvelé výsledky pri mixovaní. Jediným stlačením tlačidla mixuje, 

šľahá, seká a nielen to.

Best blending results in seconds
• Optimálny prietok jedla a mixovanie
• Unikátny trojuholníkový kryt ponorného nadstavca špeciálneho tvaru
• Výkonný 700 W motor pre tie najlepšie výsledky mixovania
• Technológia SpeedTouch na intuitívne nastavenie správnej rýchlosti

Reliable and durable
• Dvojročná záruka
• Ergonomicky navrhnutá rúčka pre bezpečnú a ľahkú manipuláciu
• Uvoľnenie jedným tlačidlom umožňuje jednoduché zloženie.

Versatile and Multifunctional
• 1 L nádoba pre ponorný mixér ProMix na optimálne miešanie, šľahanie a mixovanie
• Šľahací nástavec na vyšľahanie šľahačky, majonézy a iných dobrôt
• Nadstavec na sekanie veľkosti XL spracuje mäso, orechy, syry, čokoládu a ešte omnoho viac!



 Dvojročná záruka

S 2-ročnou celosvetovou zárukou.

Ergonomická gumená rúčka

Ergonomická jemná rukoväť, ktorá umožňuje 
bezpečné uchopenie, a tým pádom aj 
jednoduché držanie a manipuláciu s ponorným 
mixérom počas používania.

Výkonný 700 wattový motor

Výkonný a spoľahlivý 700 W motor, ktorý 
môže poháňať najrôznejšie príslušenstvo, 

umožňuje spracovať takmer všetky potraviny a 
pri príprave jedál prináša úžasné výsledky.

Technológia mixovania ProMix

Technológia ProMix spoločnosti Philips bola 
vyvinutá v spolupráci s prestížnou univerzitou 
v Stuttgarte. Ide o jedinečnú pokročilú 
technológiu využívajúcu špecifický 
trojuholníkový tvar na vytváranie optimálneho 
prietoku jedla a dosiahnutie maximálneho 
výkonu, čo vedie k rýchlejšiemu a 
systematickejšiemu mixovaniu.

Technológia mixovania ProMix

Technológia ProMix spoločnosti Philips bola 
vyvinutá v spolupráci s prestížnou univerzitou 
v Stuttgarte. Ide o jedinečnú pokročilú 
technológiu využívajúcu špecifický 
trojuholníkový tvar na vytváranie optimálneho 
prietoku jedla a dosiahnutie maximálneho 
výkonu, čo vedie k rýchlejšiemu a 
systematickejšiemu mixovaniu.

Systém uvoľnenia jedným tlačidlom

Jednoduché, rýchle a jednoduché upevnenie a 
uvoľnenie ramena mixéra a všetkých častí 
príslušenstva jediným prstom.

Technológia SpeedTouch

Jediné tlačidlo na intuitívne nastavenie rôznych 
rýchlostí, ktoré zvyšuje výkon pri zatlačení. 
Začnite najprv pomaly, aby ste predišli 
špliechaniu, a plynule zrýchľujte, až kým 
nedosiahnete rýchlosť požadovanú pre danú 
situáciu a typ prísad. Mixujte, šľahajte, sekajte 
a robte ešte omnoho viac stlačením jedného 
tlačidla.

Unikátny trojuholníkový kryt
Unikátny trojuholníkový kryt ponorného 
nadstavca špeciálneho tvaru
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Hlavné prvky
Ponorný mixér ProMix
700 W, SpeedTouch s funkciou Turbo Technológia ProMix, 2-krát jemnejšie mixovanie*, O 30 % rýchlejšie*
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Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Európa

Príslušenstvo
• Súčasť balenia: Metlička, Metlička, XL nástavec na 

sekanie s 2 čepeľami, Nádoba

Technické špecifikácie
• Napätie: 220 – 240 V
• Príkon: 700 W
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Kapacita nádoby: 1 L
• Frekvencia: 60 Hz
• Objemný nástavec na sekanie XL: 1000 ml

Dizajn
• Farba: Biela, Biela a tmavočervená

Všeobecné špecifikácie
• Vlastnosti produktu: Odnímateľné držadlo, 

Vhodné na čistenie v umývačke riadu, Funkcia 
Turbo, Variabilná rýchlosť

Povrchová úprava
• Materiál príslušenstva: Plastové SAN
• Materiál hlavnej časti: ABS plast
• Materiál ponorného nadstavca: Kov
• Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier
•
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Technické údaje
Ponorný mixér ProMix
700 W, SpeedTouch s funkciou Turbo Technológia ProMix, 2-krát jemnejšie mixovanie*, O 30 % rýchlejšie*

* *Pri porovnaní s ponorným mixérom Philips so zvonovým okrajom 
komory čepelí podľa interného testu vykonanom na paradajkách 
a nevarenej zelenine
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