
 

 

Philips Viva Collection
ProMix rúdmixer

800 W-os keverési teljesítmény

SpeedTouch a megfelelő 
sebességért
Utazó ivópohár; leveses bögre
Könnyű tisztítás

HR2655/90
Turmixolás. Lezárás. Indulás!

Egyszerűen turmixolja össze a finom hozzávalókat, és élvezze útközben.

A számos tartozékkal felszerelhető új ProMix Viva Collection kézi mixerrel bármilyen 
egészséges harapnivalót és ételt elkészíthet.

Sokoldalú
• Habverő tartozék tejszínhez, majonézhez és mártásokhoz
• XL aprító olyan szilárdabb alapanyagokhoz, mint a hús, a csonthéjasok és a sajt

Nagy teljesítményű
• Nagy teljesítményű, 800 W-os motor a kiemelkedő eredményhez
• ProMix technológia a gyorsabb és egyenletesebb turmixolásért

Egyszerű és intuitív
• SpeedTouch technológia a megfelelő teljesítményszabályozásért
• Egygombos kioldás a tartozékok közötti gyors váltásért
• A fröccsenés elleni védelem keverés közben megakadályozza a kifröccsenést
• Könnyű tisztít.

Egyszerű táplálkozás
• Vigyen magával egészséges turmixokat utazáshoz való ivópoharában
• Vigyen magával ízletes leveseket utazó leveses edényben



 800 wattos motor

Nagy teljesítményű és tartós, 800 W-os 
motorunkkal kedvenc egészséges és házi 
készítésű ételei mindössze néhány perc alatt 
elkészíthetők.

ProMix keverési technológia

A Philips a Stuttgarti Egyetemmel 
együttműködve kifejlesztette a ProMix 
technológiát, amely gyorsabb és egyenletesebb 
turmixolást nyújt. Az egyedülálló, fejlett 
technológia háromszög alakban biztosít 
optimális alapanyag-áramlást és maximális 
teljesítményt, így mindig a legjobb 
eredményeket garantálja.

SpeedTouch technológia

Többre vágyik turmixolás közben? Csak 
csavarja fel a turbó fokozatot! Az intuitív, 

változtatható sebességgel a beállítások 
módosítása nélkül, könnyedén növelhető a 
teljesítmény. Kezdje lassan, nehogy 
kifröccsenjen valami, majd fokozatosan feljebb 
kapcsolva érje el a recept és a hozzávaló 
elkészítéséhez szükséges sebességet.

Egygombos egyszerű kioldás

Ha sok emberre főz, rajongani fog a tartozékok 
közötti váltás egyszerűségéért. Mindössze 
egyetlen gombnyomással gyorsan a 
keverőrúdra helyezhetők, illetve eltávolíthatók 
róla.

Fröccsenés elleni védelem

Ne aggódjon főzés közben a rendetlenség 
miatt. A különleges fröccsenés elleni védelem 
megállítja a kisebb-nagyobb kifröccsenéseket. 
A keverőrúd aljának hullámos vonalvezetése 
minimális rendetlenséget hagy maga után – így 
később kevesebbet kell takarítani.

Könnyű tisztít.
Könnyű tisztít.

Habverő tartozék

Engedje szabadjára képzelőerejét szimpla 
haberőtartozékunkkal. Pont erre van szüksége 
a sűrű tejszín, a lágy majonéz, a tökéletes 
palacsintatészta és sok más elkészítéséhez.

XL aprító

Nem kell többé annyi időt és energiát szánnia a 
gyümölcsökhöz és húsokhoz hasonló 
összetevők kézi aprítására. A Philips XL aprító 
megteszi ezt Ön helyett, így könnyedén ízletes 
szószokat és salátákat készíthet, gyümölcsöket 
és nagyobb mennyiségű húst vághat.
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Fénypontok
ProMix rúdmixer
800 W-os keverési teljesítmény SpeedTouch a megfelelő sebességért, Utazó ivópohár; leveses bögre, Kön-
nyű tisztítás
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Tartozékok
• Mellékelve: Habverő, XL aprító, Utazó leveses 

bögre (300 ml), Ivópohár utazáshoz (500 ml)

Származási hely
• Származási ország: Kína

Műszaki adatok
• Kábel hossza: 1,2 m
• Tápellátás: 800 W
• RPM-turmixgép (max): max. 11,500 r/min

Kialakítás
• Szín: Fekete és rozsdamentes acél

Fenntarthatóság
• Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
• Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított 

papírból

Általános műszaki adatok
• Termékjellemzők: Mosogatógépben tisztítható, Be-

/kikapcsoló, Turbó funkció, SpeedTouch 
technológia

Kidolgozás
• A készülék anyaga: Műanyag (ABS) + rozsdamentes 

acél + csúszásmentes gumi
• Tartozékok anyaga: Műanyag (ABS)
• A kés anyaga: Rozsdamentes acél
•
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