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yors és hatékony keverés egyetlen gombnyomással

ezze a házilag könnyedén elkészíthető, egészséges ételeket mindennap

nagy teljesítményű motor és az egyedülálló, ergonomikus kialakítás révén az új, napi 
sználatra szánt rúdmixer egyetlen gombnyomással gyors és hatékony keverést tesz 
etővé, így könnyedén készíthet mindennap egészséges ételeket otthonában.

Egyszerűen használható
• Fröccsenés elleni védelem
• Ergonomikus kialakítás
• Egygombos kioldórendszer

Sokoldalúság
• Kompakt aprító
• Egyelemes habverő

Gyors és hatékony keverés
• 650 W-os, nagy teljesítményű motor
• ProMix speciális keverési technológia



 Nagy teljesítményű motor
Az erőteljes és nagy teljesítményű, 650 W-os motor 
garantálja a hatékony keverést, így könnyedén 
elkészítheti a legfinomabb otthoni fogásokat

Fröccsenés elleni védelem

A rúdmixer keverőrúdjának alján lévő speciális 
hullámforma garantálja a fröccsenésmentes mixelést.

Kompakt aprító
A kompakt aprítótartozékkal fűszernövényeket, 
csonthéjasokat, sajtot, csokoládét és hagymát is 
könnyedén felapríthat.

Ergonomikus kialakítás

A robusztus és ergonomikus kialakítás kényelmes és 
egyszerű használatot biztosít a fogyasztók számára

ProMix technológia

A rangos Stuttgarti Egyetemmel együttműködésben 
kifejlesztett, egyedülálló és speciális Philips ProMix 
technológia a különleges háromszög alakzatban 
történő mozgás révén optimális alapanyag-áramlást 
alakít ki, és kiváló keverési teljesítményt kínál a 
gyorsabb és alaposabb keverés érdekében

Egygombos kioldórendszer

A különféle funkciók elérésének megkönnyítése 
érdekében a tartozékok egyetlen gombnyomással, 
egyszerűen csatlakoztathatók és leválaszthatók.

Egyelemes habverő

A Philips botmixerhez kapható egyelemes habverő 
tartozékkal tejszínhabot, majonézt, palacsintaalapot 
és számos más finom ételt elkészíthet.
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Műszaki adatok
Kivitelezési jellemzők
• Bevonat anyaga: Plastic
• A rúd anyaga: Metal

Tartozékok
• Mellékelve: Beaker, Compact chopper, Whisk

Származási hely
• Származási ország: Kína

Műszaki adatok
• Tápellátás: 650 W

Kialakítás
• Szín: White

Általános műszaki adatok
• Sebességbeállítás: 1

Szerviz
• 2 év világszerte érvényes garancia: Yes
•
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