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Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
Skvelé výsledky dokonca aj pri tých najtvrdších surovinách

Ak máte radi domáce jedlo, zamilujete si náš kompaktný kuchynský robot Philips Viva. Túto kolekciu sme

špeciálne navrhli pre hektický život. Dokážete s ňou rýchlo pripraviť skvelé jedlá, dokonca aj keď obsahujú tie

najtvrdšie ingrediencie.

Určený pre váš zaneprázdnený životný štýl

Výkonný 800 W motor na bezproblémové spracovanie

Technológia PowerChop pre vynikajúce sekanie

Praktické všestranné zariadenie: miesi, šľahá, seká, krája a odšťavuje

Rýchla príprava vďaka veľkej podávacej trubici, aby stačilo prísady minimálne vopred nakrájať

Farebne odlíšené rýchlosti a príslušenstvo na jednoduchý výber tých správnych

Rýchle a jednoduché zloženie všetkých súčastí

Kompaktný dizajn: menej miesta, skvelý výkon

Menší pôdorys a odkladanie všetkého príslušenstva priamo do misy

Obojstranné disky 2 v 1 z nehrdzavejúcej ocele: strúhanie a krájanie

Pripravte až 5 porcií naraz v nádobe s objemom 1,5 l

Všetko príslušenstvo možno umyť v umývačke riadu

Odolná extra nádoba

Odolná a priesvitná nádoba na intenzívne používanie
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Hlavné prvky

Výkonný 800 W motor

Náš výkonný motor umožňuje ľahko spracovať

veľké množstvo rôznych prísad, ako je chlebové

cesto, tvrdá zelenina, syr alebo čokoláda.

Okrem toho zaistí jednoduché narezanie na

plátky a strúhanie.

Technológia PowerChop

Technológia PowerChop je kombináciou tvaru

čepelí, rezného uhla a vnútornej nádoby, ktorá

poskytuje vynikajúce výsledky pri sekaní

mäkkých aj tvrdých surovín.Je vynikajúca aj na

výrobu pyré a miešanie cesta na koláče!

Viac ako 29 funkcií

S viac ako 29 funkciami budete môcť pripraviť

čokoľvek: jedlá, chlieb, omáčky, šťavy a ďalšie.

Použite vysokokvalitné a multifunkčné

príslušenstvo na sekanie, prípravu pyré

a mletie surovín (čepeľ v tvare S) alebo krájajte

na plátky a strúhajte (disk 2 v 1). Skrátka

čokoľvek vás napadne!

Veľká podávacia trubica

Rýchla príprava vďaka veľkej podávacej trubici,

aby stačilo prísady minimálne vopred nakrájať.

Farebne odlíšené rýchlosti

Na dosiahnutie dokonalých výsledkov stačí

siahnuť po príslušenstve so zhodnou farbou

zodpovedajúcou farbe rýchlosti. Použite

rýchlosť 1 na prípravu šľahačky, vyšľahanie

vajec a prípravu cesta na koláče a pečivo.

Rýchlosť 2 je ideálna na sekanie cibule, mletie

mäsa, prípravu smoothie a na ďalšie činnosti.

Rýchle a jednoduché zloženie

Rýchle a jednoduché zloženie všetkých

súčastí.

Kompaktný dizajn

Vďaka svojmu kompaktnému rozmeru zaberie

kuchynský robot Viva menej priestoru na

pracovnej doske, a pritom je kompletne

vybavený základnou kuchynskou výbavou,

ktorú možno jednoducho uložiť do misy.

Disk 2 v 1 z nehrdzavejúcej ocele

Ergonomický obojstranný disk umožňuje

jednoduché krájanie na jednej strane a

strúhanie na druhej strane.

Až 5 porcií naraz

Veľká 2,1 l nádoba (pracovná kapacita 1,5 l)

umožňuje mixovať až 5 porcií studenej

polievky naraz.

Príslušenstvo umývateľné v umývačke riadu

Všetky diely príslušenstva vyčistíte veľmi

jednoducho – uložíte ich na vrchnú policu v

umývačke riadu.

Nerozbitná nádoba

1,5-litrová odolná nádoba má pracovnú

kapacitu 1 liter, vďaka čomu pripravíte až 5

porcií smoothie kokteilov naraz.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Pribalené: Nástavec s čepeľami v tvare S, Lis

na citrusy, Emulgačný disk, Nádoba, Nástroj

na miesenie, Obojstranný disk

Všeobecné špecifikácie

Počet nastavení rýchlosti: 2 + impulz

Vlastnosti produktu: Odkladanie kábla,

Vhodné na čistenie v umývačke riadu,

Integrovaný priestor na uloženie kábla,

Protisklzové nožičky, Pulzný stupeň

Počet krájacích diskov: 1 (obojstranný)

Dizajn

Farba: Biela

Povrchová úprava

Materiál príslušenstva: Kovový (disk 2 v 1) a

plastový (nástroj na miesenie a emulgačný

disk)

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál nádoby: SAN

Materiál hlavnej časti: ABS

Materiál nádoby na dužinu/zatláčadla: SAN

Technické špecifikácie

Objemná misa: 2,1 l

Pracovná kapacita misy: 500 g múky alebo

1,5 l

Frekvencia: 50 – 60 Hz

Príkon: 800 W

Napätie: 220 – 240 V

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x Š x V): 244 x 244 x

377 mm

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Čína

Servis

2-ročná celosvetová záruka
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