
 

 

Philips Daily Collection
Mixer

170W
Mangkuk berpenggerak otomatis
Merah tua

HR1559/10
Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
Hingga 30% lebih cepat* dengan pengocok berbentuk kerucut yang unik

Mixer Philips ini memiliki pasangan pengocok berbentuk kerucut dan mangkuk yang 
digerakkan otomatis yang memungkinkan pencampuran udara lebih maksimal, sehingga 
waktu pengocokan/pencampuran lebih singkat dan adukan kue yang lebih halus

Efficient mixing
• Hemat energi dengan daya 170W
• Mangkuk berpenggerak otomatis untuk pencampuran menyeluruh
• Kaki pengisap untuk pencampuran yang stabil

Powerful whipping and mixing
• 5 setelan kecepatan untuk kontrol yang lebih baik
• Pengocok berbentuk kerucut untuk pencampuran udara maksimal
• Fungsi turbo
• Pencampuran halus untuk hasil adukan lebih mengembang



 Pengocok berbentuk kerucut

Pengocok berbentuk kerucut yang unik 
memungkinkan pencampuran udara lebih 
maksimal yang dapat membuat adukan kue 
yang halus dan bertekstur lembut

Pencampuran halus

Mangkuk dirancang dengan agar cocok dengan 
pengocok berbentuk kerucut untuk hasil 
mencampur terbaik.

5 setelan kecepatan

Berbagai kecepatan memberi Anda kontrol 
terbaik dalam pencampuran.

Fungsi turbo

Fungsi turbo

Mangkuk berpenggerak otomatis

Mangkuk berpenggerak otomatis untuk hasil 
pencampuran menyeluruh dan lebih baik

Hemat energi

Daya 170W untuk konsumsi energi lebih 
rendah

Kaki pengisap

Kaki pengisap untuk pencampuran yang stabil
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Negara asal
• Buatan: Cina

Spesifikasi umum
• Jumlah setelan kecepatan: 5

Desain
• Warna: Merah tua/Putih cerah

Spesifikasi teknis
• Kapasitas mangkuk: 2 L

• Daya: 170 W
• Panjang kabel: 1,2 m
• Voltase: 220-240 volt
• Frekuensi: 50-60 Hz

Layanan
• Garansi 2 tahun di seluruh dunia

Finishing
• Bahan aksesori: Baja anti karat
• Bahan bodi utama: ABS
•
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