
 

 

Philips Viva Collection
Palični mešalnik ProMix

700 W, SpeedTouch s funkcijo 

Turbo

Tehnologija ProMix
2-krat bolj gladko mešanje*
30 % hitreje*

HR2642/40
Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
Mešanje, stepanje, sekljanje in še več
Zmogljiv in zanesljiv 700 W palični mešalnik s tehnologijo SpeedTouch za intuitivno izbiro 
hitrosti in enostavno upravljanje. Tehnologija ProMix za optimalen pretok hrane in odlične 
rezultate mešanja. Z dotikom gumba lahko mešate, stepate, sekljate in še več.

Best blending results in seconds
• Optimalen pretok hrane in učinkovito mešanje
• Edinstvena trikotna mrežica posebne valovite oblike
• Zmogljiv 700 W motor za odlične rezultate mešanja
• Tehnologija SpeedTouch za intuitivno nastavitev prave hitrosti

Reliable and durable
• Dveletna garancija
• Ergonomsko zasnovan ročaj za varno in enostavno uporabo
• Sprostitev z enim gumbom za enostavno sestavljanje

Versatile and Multifunctional
• 1-litrska posoda ProMix za optimalno mešanje in stepanje
• Nastavek za stepanje smetane, majoneze itd.
• Velik sekljalnik za obdelavo mesa, oreškov, sira, čokolade in druge hrane



 Dveletna garancija

Z 2-letno mednarodno garancijo.

Ergonomski gumijasti ročaj

Mehak ergonomski ročaj, zasnovan za trden in 
varen oprijem, omogoča enostavno držanje in 
upravljanje paličnega mešalnika med uporabo.

Zmogljiv 700 W motor

Zmogljiv in zanesljiv 700 W motor, ki lahko 
poganja številne nastavke za obdelavo skoraj 

vseh vrst sestavin, ter zagotavlja odlične 
rezultate med pripravo hrane.

Tehnologija mešanja ProMix

Philips ProMix je edinstvena in napredna 
tehnologija, ki je bila razvita v sodelovanju s 
prestižno univerzo v Stuttgartu. S posebno 
trikotno mrežico valovite oblike omogoča 
optimalen pretok hrane ter največjo 
učinkovitost za hitrejše in enakomernejše 
mešanje.

Tehnologija mešanja ProMix

Philips ProMix je edinstvena in napredna 
tehnologija, ki je bila razvita v sodelovanju s 
prestižno univerzo v Stuttgartu. S posebno 
trikotno obliko omogoča optimalen pretok 
hrane ter največjo učinkovitost za hitrejše in 
enakomernejše mešanje.

Sistem sprostitve z enim gumbom

Preprosto, hitro in enostavno pritrjevanje in 
snemanje mešalne palice in vseh nastavkov z 
enim prstom.

Tehnologija SpeedTouch

Intuitivno nastavljanje različnih hitrosti za več 
moči. Začnite počasi, da preprečite 
škropljenje, in enakomerno pospešujte, dokler 
ne dosežete potrebne hitrosti za posamezno 
vrsto uporabe in sestavin. Z dotikom gumba 
lahko mešate, stepate, sekljate in še več.

Edinstvena trikotna mrežica
Edinstvena trikotna mrežica posebne valovite 
oblike
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Značilnosti
Palični mešalnik ProMix
700 W, SpeedTouch s funkcijo Turbo Tehnologija ProMix, 2-krat bolj gladko mešanje*, 30 % hitreje*
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Država porekla
• Izdelano na: Evropa

Dodatna oprema
• Priloženo: Stepalnik, Metlica, Velik sekljalnik z 2 

reziloma, Vrč

Tehnične specifikacije
• Napajanje: 700 W
• Dolžina kabla: 1,2 m
• Napetost: 220–240 V
• Prostornina posode: 1 L
• Frekvenca: 60 Hz
• Zmogljivost velikega sekljalnika: 1000 ml

Zasnova
• Barva: Bela, Bela in pestično rdeča

Splošne specifikacije
• Značilnosti izdelka: Snemljiva gred, Primerno za 

pomivalni stroj, Funkcija Turbo, Različne hitrosti

Površina
• Material nastavkov: SAN, plastika
• Material glavnega ohišja: ABS, plastika
• Material rezila: Kovina
• Rezilo: Nerjavno jeklo

Servis
• 2-letna mednarodna garancija

Prijazno do okolja
• Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja
•
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Specifikacije
Palični mešalnik ProMix
700 W, SpeedTouch s funkcijo Turbo Tehnologija ProMix, 2-krat bolj gladko mešanje*, 30 % hitreje*

* *V primerjavi s Philipsovim paličnim mešalnikom s komoro za rezila 
v obliki zvonca pri internem preskusu s paradižnikom in surovo 
zelenjavo.
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