
 

 

Philips Daily Collection
Máy đánh trứng

250 W
Tô truyền lực tự động
Tối mờ

HR1559/55
Trộn mạnh mẽ và hiệu quả cho bánh xốp hơn
Nhanh hơn tới 30%* với que trộn hình nón độc đáo

Máy đánh trứng có que trộn hình nón và tô truyền lực tự động được thiết kế vừa khớp 

với nhau để bạn có thể sử dụng tối đa lượng không khí, cho thời gian đánh trứng/trộn bột 

ngắn hơn và bột bánh nhuyễn mịn hơn.

Efficient mixing

• Tô truyền lực tự động để trộn kỹ hơn

• Chân đế hút để trộn ổn định

• Công suất động cơ mạnh đến 250W

Đánh và trộn công suất cao

• 5 cài đặt tốc độ để kiểm soát tốt hơn

• Thiết kế que trộn hình nón

• Chức năng tăng cường

• Trộn đều và liên tục



 

5 cài đặt tốc độ

Phạm vi tốc độ lớn giúp bạn kiểm soát tốt nhất khi 
trộn.

Thiết kế que trộn hình nón

Que trộn hình nón độc đáo giúp sử dụng tối đa lượng 
không khí, giúp bột nhanh đặc và nhuyễn mịn hơn.

Chức năng tăng cường

Chức năng tăng cường

Tô truyền lực tự động

Tô truyền lực tự động cho hiệu quả trộn kỹ hơn

Trộn đều và liên tục

Cối trộn được thiết kế để phối hợp nhịp nhàng với 
que trộn hình nón cho kết quả trộn tốt nhất.

Chân đế hút

Chân đế hút để trộn ổn định

Công suất động cơ mạnh
Công suất động cơ mạnh 250W để có kết quả nhanh 
và hoàn hảo
HR1559/55

Các thông số
Xuất xứ
• Được sản xuất tại: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật
• Điện áp: 220-240 V
• Sức chứa: 2 L
• Nguồn: 250 W
• Chiều dài dây: 1,2 m
• Tần số: 50-60 Hz

Thiết kế
• Màu sắc: Trắng sáng/Tối mờ

Thông số chung
• Các mức tốc độ: 5

Hoàn thiện
• Vật liệu phụ kiện: Thép không gỉ
• Vật liệu thân chính: Nhựa ABS

Dịch vụ
• Bảo hành 2 năm toàn cầu
•
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