Philips Avance Collection
Ruční mixér s technologií
mixování ProMix

800 W

Dokonalé ovládání, příprava různých druhů čerstvých pokrmů

Kovový nástavec ProMix
Tlačítko SpeedTouch s funkcí
turbo
Kompaktní sekáček XL, šlehač,
nádobka

Ruční mixér 800 W, technologie PromixTiN a funkce SpeedTouch
Výkonný ruční mixér Philips se 800W motorem, technologií míchání Promix a tlačítkem
SpeedTouch pro intuitivní ovládání: čím více přitlačíte, tím větší je výkon. Tento ruční
mixér vám umožní připravit čerstvé potraviny přesně tak, jak to máte rádi.
Nejlepší výsledky mixování během pár sekund
• Trojúhelníkový tvar pro optimální tok a mixování
• Výkonný 800W motor ručního mixéru pro ty nejlepší výsledky mixování

HR1673/90

Intuitivní a snadno použitelné
• Tlačítko SpeedTouch vám umožní intuitivně ovládat různé rychlosti
• Kryt proti odstřiku od nožů ve tvaru vlny
• Ergonomicky navržená rukojeť pro bezpečnou a snadnou manipulaci
• Tlačítko pro uvolnění příslušenství
Univerzální a multifunkční
• Sekáček XL na sekání cibule, masa, ořechů, sýra, čokolády
• Šlehací metla pro šlehání smetany, majonézy a dalších pokrmů
• Nádobka 1 200 ml. Pro mixování, šlehání a míchání.
Spolehlivý a odolný
• Břity pokryté nitridem titanu: 6x tvrdší než ocel, zůstávají déle ostré
• Včetně 2leté záruky.
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Ruční mixér s technologií mixování ProMix

800 W Kovový nástavec ProMix, Tlačítko SpeedTouch s funkcí turbo, Kompaktní sekáček XL, šlehač, nádobka

Přednosti

Technologie mixování ProMix

výkon pro hladké mixování až na
upřednostňované nastavení rychlosti.
Proměnlivá nastavení rychlosti a funkce turbo
vám umožní využít celý rozsah dostupných
rychlostí pro jakýkoli typ přísad a dosáhnout
upřednostňované konzistence a nejhladších
výsledků mixování.

Nádobka 1 200 ml

Kryt proti odstřiku od nožů

Ruční mixér Philips s technologií ProMix byl
vyvíjen ve spolupráci s prestižní Univerzitou
Stuttgart. Jedná se o pokročilou technologii
pro konzistentnější a rychlejší mixování.
Unikátní technologie ProMix používá
trojúhelníkového tvaru k vytvoření
optimálního toku a poskytuje vyšší výkon.
Připravujte hedvábně jemné polévky a
smoothies.
Výkonný 800W motor
Ruční mixér Philips s výkonným a spolehlivým
800wattovým motorem dokáže umixovat
téměř jakoukoli přísadu a výsledek bude
krásně hladký. Díky takovému výkonu motoru
umí tento ruční mixér zajistit i pohon pro
nejrůznější příslušenství.

K ručnímu mixéru je přiložena nádobka o
objemu 1 200 ml pro mixování, šlehání a
míchání. Nádobka k ručnímu mixéru se dodává
s praktickou hubičkou a odměrkami.
Příslušenství – sekáček Avance XL

Tvar vlny v dolní části nástavce ručního mixéru
zamezuje stříkání nebo nepořádku při
mixování.
Ergonomická pryžová rukojeť

Díky příslušenství, sekáčku XL (1 000 ml)
ručního mixéru Philips můžete během chvilky
nasekat velké množství masa, bylinek, ořechů,
sýra, čokolády a cibule.

SpeedTouch s funkcí Turbo

Šlehací metla
Ruční mixér Philips je opatřen ergonomickou
rukojetí, která je měkká na dotyk a navržená
tak, aby vám umožnila pevně a bezpečně držet
přístroj a pohodlně s ním manévrovat během
používání.
Tento ruční mixér Philips je vybaven funkcí
SpeedTouch umožňující používat proměnlivé
nastavení a funkci turbo pomocí jediného
tlačítka. Ruční mixér můžete ovládat intuitivně,
konečky prstů: čím větší je stisk, tím více
stoupne výkon. Pomůže vám zahájit mixování
pomalu a bez rozstříkání přísad, poté zvýšit

Šlehací metla ručního mixéru Philips pro
šlehání smetany, majonézy, těsta na palačinky a
dalších pokrmů. Díky šlehací metle je ruční
mixér multifunkční a univerzální.
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Ruční mixér s technologií mixování ProMix

800 W Kovový nástavec ProMix, Tlačítko SpeedTouch s funkcí turbo, Kompaktní sekáček XL, šlehač, nádobka

Specifikace
Příslušenství

• Nádobka: 1 200 ml
• Sekáček: Sekáček XL
• Šlehač: Ano

Specifikace provedení
•
•
•
•
•
•

Barva(y): Černá
Materiál tyče: Kov
Materiál krytu: Plast ABS
Materiál nádoby: SAN
Materiál nože: Titanová
Materiál v oblasti rukojeti: TPE (pryž)

Obecné specifikace

• Odnímatelný nástavec: S 1 tlačítkem

• Nastavení rychlosti: Proměnlivá (včetně funkce
turbo)
• Funkce Turbo: Ano
• SpeedTouch: Ano
• Vhodné do myčky: Ano

Technické údaje
•
•
•
•

Délka kabelu: 1,2 m
Frekvence: 50/60 Hz
Spotřeba: 800 W
Napětí: 220–240 V

Záruka

• 2letá celosvětová záruka: Ano
•
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