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450 W

5 hitrosti in Turbo

Kašmir siva

 

HR3740/00

Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
Zmogljiv motor z močjo 450 W omogoča tudi do 25 %

hitrejše* delovanje

S Philipsovim mešalnikom boste družini lahko pripravljali okusne in rahle torte,

kruh in krušno pecivo. Z zračnim stožčastim načinom mešanja bo čas stepanja

krajši, testo pa gladkejše. Z zmogljivim motorjem z močjo 450 W boste zgnetli tudi

najtrše testo.

Zmogljivo stepanje in mešanje

Stožčasto oblikovan stepalnik za najboljše dodajanje zraka

Moč 450 W tudi za najtrše testo

5 nastavitev hitrosti za boljši nadzor

Funkcija Turbo

Učinkovito mešanje

Enostavno nameščanje stepalnikov

Gumb za enostaven izmet stepalnikov

Gladka spodnja stran za hitro čiščenje

Hitro in enostavno shranjevanje

Ohranjanje reda pri kablih je enostavno s sponko za kabel



Ročni mešalnik HR3740/00

Značilnosti Specifikacije

Stožčasto oblikovan stepalnik

Edinstveno oblikovan stepalnik omogoča

najboljše dodajanje zraka, kar zagotovi rahlo

teksturo in bolj gladko testo.

450-vatni motor

Zmogljiv motor s 450 W bo olajšal delo tudi z

najtršim testom.

5 nastavitev hitrosti

Širok nabor hitrosti vam omogoča najboljši

nadzor nad mešanjem.

Funkcija Turbo

Funkcija Turbo omogoča dodatno moč takrat,

ko jo potrebujete.

Enostavno nameščanje stepalnikov

Stepalnika sta oblikovana z različnim vzorcem

na eni strani za intuitivno in hitro namestitev.

Gumb za enostaven izmet

Z enim samim dotikom lahko izvržete

stepalnika ali kavlja za gnetenje.

Gladka spodnja stran

Gladka spodnja stran za hitro čiščenje

Sponka za kabel

Ohranjanje reda pri kablih je enostavno s

sponko za kabel

 

Dodatna oprema

Priloženo: Dvojni stepalnik, Pripomoček za

gnetenje

Država porekla

Izdelano na: Kitajskem

Splošne specifikacije

Število nastavitev hitrosti: 5 + Turbo

Značilnosti izdelka: Shranjevanje kabla,

Stikalo za vklop/izklop, Funkcija Turbo

Servis

2-letna mednarodna garancija

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Tehnične specifikacije

Dolžina kabla: 1,2 m

Frekvenca: 50/60 Hz

Napajanje: 450 W

Zasnova

Barva: Bela

Barva nadzorne plošče: Kašmir siva

Površina

Material nastavkov: Nerjavno jeklo

Material glavnega ohišja: ABS, plastika

 

* Pri stepanju 4 beljakov v primerjavi s prejšnjim modelom.
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