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Viva Collection
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Zdravé domácí jídlo, nekonečné možnosti
Skvělé výsledky i s nejtvrdšími ingrediencemi
Pokud máte rádi zdravá domácí jídla, náš kuchyňský robot Philips Viva Compact si zamilujete. Tuto kolekci jsme
navrhli speciálně pro hektické životy. Můžete rychle připravit skvělá jídla, i když obsahují i ty nejtvrdší suroviny.
Navrženo pro životní styl zaneprázdněných
Výkonný 800W motor pro zpracování bez námahy
Technologie PowerChop pro skvělé výsledky sekání
Všestranné zařízení: hnětení, šlehání, drcení, krájení a odšťavňování
Rychlá příprava s velkou plnicí trubicí vyžaduje minimální krájení předem
Pokyny k nastavení rychlosti a příslušenství s označením podle barev
Rychlé a snadné sestavení všech dílů
Kompaktní konstrukce: méně zabraného místa, skvělý výkon
Zabere méně místa s uskladněním příslušenství v úložné míse
Oboustranný kotouč 2 v 1 z nerezové oceli: drcení a krájení
Díky objemu mísy 1,5 l můžete najednou připravit až 5 porcí
Veškeré příslušenství lze mýt v myčce
Odolná nádoba navíc
Odolná a průhledná nádoba pro intenzivní použití
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Přednosti
Výkonný 800W motor
Náš výkonný motor si snadno poradí s celou
řadou ingrediencí od těsta na chleba, tvrdou
zeleninu, sýr až po čokoládu. Jednoduše také
potraviny krájí na plátky a drtí.

Velká plnicí trubice

Kotouč 2 v 1 z nerezové oceli
Ergonomický, oboustranný kotouč umožňuje
jednoduše krájet jednou stranou a drtit druhou!
až 5 porcí najednou
Objemná 2,1l mísa (pracovní kapacita 1,5 l)
umožňuje mixovat až 5 porcí studené polévky
najednou.

Technologie PowerChop

Příslušenství lze mýt v myčce
Rychlá příprava s velkou plnicí trubicí vyžaduje
minimum krájení předem.

Technologie PowerChop je kombinace tvaru
nože, úhlu řezání a vnitřní nádoby, která zaručí
skvělé sekání měkkých i tvrdých ingrediencí. Je
také ideální pro přípravu kaše a těsta na
buchty!
Více než 29 funkcí
Díky více než 29 funkcím se můžete pustit do
čehokoli: připravit různé pokrmy, chléb,
omáčky, džusy a další. Vysoce kvalitní
multifunkční příslušenství využijete k sekání,
mixování a mletí přísad (pomocí nože ve
tvaru S), nebo můžete krájet a drtit (kotoučem
2 v 1). Na cokoli máte chuť!

Pokyny k nastavení rychlosti s označením
podle barev
Abyste pokaždé dosáhli perfektních výsledků,
stačí použít s příslušenstvím určité barvy
rychlost se stejným barevným označením.
Rychlost 1 použijete při šlehání šlehačky nebo
vajec, přípravě těsta na pečivo a chléb.
Rychlost 2 je ideální na sekání cibule, mletí
masa, přípravu smoothie a tak dále.

Veškeré části příslušenství lze snadno vyčistit.
Vkládají se do horního koše myčky nádobí.
Nárazuvzdorná nádoba

Rychlé a snadné sestavení

Rychlé a snadné sestavení všech dílů.
Design, který šetří místo
Kompaktní kuchyňský robot Viva zabere méně
místa na kuchyňské lince, je však plně
vybavený veškerým základním příslušenstvím,
které jednoduše uložíte do mísy.

1,5litrová odolná nádoba má pracovní
kapacitou 1 litr a můžete v ní připravit až 5 porcí
smoothie současně.
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Speciﬁkace
Příslušenství
Obsahuje: Nožová jednotka ve tvaru S, Lis na
citrusy, Emulgační nástroj, Nádoba, Hnětací
nástroj, Oboustranný disk
Obecné speciﬁkace
Počet rychlostních stupňů: 2 + puls
Vlastnosti výrobku: Úložný prostor pro kabel,
Vhodné do myčky, Integrovaný úložný prostor
pro kabel, Protiskluzové podložky, Pulzní
Počet krájecích kotoučů: 1 (oboustranný)
Držák kabelů: Ano
Design
Barva: Černá
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Povrchová úprava
Materiál příslušenství: Kov (kotouč 2 v 1) a
plast (hnětací hák a emulgační kotouč)
Materiál nože: Nerezová ocel
Materiál nádoby: SAN
Materiál hlavního tělesa: ABS
Materiál nádoby na dužninu / posunovače
dužiny: SAN
Technické údaje
Kapacita mísy: 2,1 L
Provozní kapacita nádoby: 500 g mouky nebo
1,5 L
Frekvence: 50–60 Hz
Spotřeba: 800 W
Napětí: 220–240 V

Maximální výkon: 800 W
maximální rychlost: 2 + puls
Tlačítko turbo: Pulzní
Hmotnost a rozměry
Rozměry výrobku (D x Š x V):
244 x 244 x 377 mm
Země původu
Vyrobeno v: Čína
Servis
2letá celosvětová záruka: Ano

