
 

 

Philips Avance Collection
Ръчен пасатор с 
технология за пасиране 
"ProMix"

800 W
ProMix, метална ос
SpeedTouch с турбо функция
XL кълцаща приставка, кана
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ъвършен контрол, приготвяне на разнообразна свежа храна

чен пасатор с 800 W PromixTiN и SpeedTouch
щен ръчен пасатор Philips със 800 вата мощност на мотора, технология за пасиране 

omix и бутон SpeedTouch за интуитивно управление: колкото по-силно стискате, 
лкова е по-мощен. С този ръчен пасатор приготвяте свежа храна, както пожелаете.

Най-добри резултати от пасирането за секунди
• Триъгълна форма за оптимален поток и ефективност на пасирането
• Ръчен пасатор с мощност на мотора 800W за най-добри резултати

Интуитивна и лесна работа
• Със SpeedTouch вие интуитивно управлявате променливата скорост
• Предпазител за ножа против разплискване със специална вълниста форма
• Ергономично конструирана ръкохватка за надеждно и лесно боравене
• Бутон за освобождаване на аксесоарите с едно действие

Гъвкав и многофункционален
• XL уред за нарязване на лук, месо, ядки, сирене, шоколад
• Кана 1200 мл за пасиране, разбиване и смесване.

Надежден и издръжлив
• Нож с титаново покритие: 6 пъти по-твърд от стоманата, остър по-дълго време
• Предоставя се с 2 години гаранция.



 Технология за пасиране "ProMix"

Технологията на ръчния пасатор Philips 
ProMix е разработена съвместно с 
престижния Щутгартски университет. Тя е 
усъвършенствана за по-равномерно и по-
бързо пасиране. Уникалната технология за 
пасиране ProMix на ръчните пасатори Philips 
използва триъгълна форма за създаване на 
оптимален поток и дава максимална 
ефективност за правене на копринено 
гладки супи и кремове.

Мощен 800-ватов мотор
Ръчният пасатор Philips с мощен и надежден 
мотор от 800 вата може да пасира почти 
всички съставки и постига гладки резултати. 
С тази мощност на мотора този ръчен 
пасатор може също да използва 
разнообразни аксесоари.

SpeedTouch с Turbo функция

Този ръчен пасатор Philips разполага със 
SpeedTouch с променливи настройки и 
турбо функция в един бутон. Управлявайте 

ръчния пасатор с връхчетата на пръстите си 
по интуитивен начин: колкото по-силно 
стискате, толкова по-висока е мощността. 
Това ви помага да започнете бавно, без да 
разплисквате, и плавно да ускорите, докато 
достигнете предпочитаната си настройка на 
скоростта. С променливите настройки на 
скоростта и турбо функцията имате пълния 
спектър от скорости, налични за всеки вид 
съставка, постигайки предпочитаната 
консистенция или най-гладките резултати 
при пасиране.

Предпазител за ножа против 
разплискване

Специалната вълниста форма в долната част 
на оста за пасиране на ръчния пасатор 
гарантира, че докато пасирате няма да има 
разплискване или мръсотия.

Ергономична гумена ръкохватка

Този ръчен пасатор Philips има ергономична 
мека ръкохватка, която е проектирана за 

надежден и безопасен захват, който ви 
помага да движите пасатора при употреба.

Кълцаща приставка Avance XL

С XL аксесоара за нарязване (1000 мл) за 
ръчен пасатор Philips можете да накълцате 
големи количества месо, подправки, ядки, 
сирене, шоколад и лук за секунди.

Кана 1200 мл

Към ръчния пасатор е приложена 1200 мл 
кана за пасиране, разбиване, смесване. 
Каната за ръчния пасатор се доставя с 
удобен улей, дръжка и мерителни съдове.
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Аксесоари
• Мерителна кана: 1200 мл
• Уред за нарязване: XL кълцаща приставка

Спецификации на дизайна
• Цвят (цветове): Черен
• Материал - пръчка: Метал
• Материал - корпус: ABS пластмаса
• Материал - мерителна кана: SAN
• Материал - нож: Титанов
• Материал - област за хващане: TPE (гума)

Общи спецификации
• Подвижна ос: С 1 бутон

• Настройка на скоростта: Променлива 
(включително турбо)

• Функция "турбо"
• SpeedTouch
• Възможно почистване в съдомиялна машина

Технически данни
• Дължина на кабела: 1,2 м
• Честота: 50/60 Hz
• Power: 800 W
• Напрежение: 220-240 V

Гаранция
• 2 години световна гаранция
•
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