PALIČNI
MEŠALNIKI
PRIROČNI IN ZANESLJIVI

NAŠ IZBOR!
Palični mešalnik Gorenje HBX884QE brez
težav opravi večino del, za katera ste do
sedaj potrebovali množico aparatov.
S kopico funkcij in dodatki, kot so mešalna
posoda, metlica za stepanje, sekljalnik
s posodo in lično stojalo, bo postal vaša
desna roka pri hitrih opravilih v kuhinji.

Stojalo

NAJTIŠJI

V PONUDBI!

Metlica

Štirikrako rezilo iz nerjavnega jekla

Palični mešalnik

Turbo gumb

TOP
MODEL

GORENJE
HBX884QE

Moč:
800 W

Izjemno tiho
delovanje

SofTouch
+ Turbo

Nastavljiva
hitrost

Ergonomsko oblikovan ročaj
Snemljiva mešalna noga

Sekljalnik s posodo

Mešalna posoda
z merilno skalo

ZAKAJ SO TAKO
POSEBNI?
S paličnimi mešalniki iz Gorenja boste v kuhinji
še učinkovitejši, saj vam bodo z raznovrstnimi
načini uporabe priskočili na pomoč, ko jih boste
najbolj potrebovali. S pestro paleto funkcij in
dodatkov bodo kos tudi opravilom,
katere ste do sedaj zaupali
množici drugih aparatov.

Snemljiva mešalna noga
Preprosta uporaba & čiščenje

Po opravljenem delu s pomočjo
snemljive mešalne noge palični
mešalnik preprosto umijete pod
tekočo vodo. Prihranite pa tudi
prostor pri shranjevanju.

Štirikrako rezilo
Ostro & vzdržljivo

Inovativno oblikovano štirikrako
rezilo iz nerjavnega jekla
omogoča hitro in temeljito
mešanje, sekljanje in pasiranje
sestavin.

SofTouch + Turbo
Priročno upravljanje

Ergonomski ročaj z mehko
podlogo gumbov za start in
najvišjo hitrost. Uporaba je
prijetna, upravljanje pa preprosto.

SilentAction
Tiho delovanje

Vas moti hrup, medtem ko
pripravljate svoje najljubše jedi?
Palični mešalniki iz Gorenja so
tihi tudi pri najvišjih hitrostih.

DynaSpeed
Nastavljiva hitrost

S preprostim in lahko
dosegljivim upravljalnikom
hitrosti boste kar med
delovanjem mešalnika
spreminjali hitrost vrtenja rezila.

INOX ohišje

Elegantno & vzdržljivo

Ohišje iz nerjavnega jekla doda
paličnemu mešalniku pridih
elegance in dodatno trdnost. V
kolikor so tudi ostali vaši kuhinjski aparati iz nerjavnega jekla, je
to prava izbira za vašo kuhinjo.

DC motor
Varčen & zmogljiv

Zmogljiv in vzdržljiv motor vas
ne bo razočaral. Izredno varčen
z energijo in zasnovan za dolgo
življenjsko dobo.

Širok nabor dodatkov
Razširjeni horizonti uporabe

Palični mešalnik se s pomočjo
dodatkov prelevi v vsestranskega pomočnika, kateremu ni
tuje nobeno opravilo v kuhinji.

KAJ ZMOREJO?
Z ročnimi mešalniki Gorenje boste hitro in brez
težav pripravili vse, od mase za palačinke do
drobno nasekljane čebule. Je priročna izbira
tudi, ko želite stepsti smetano ali pripraviti pire
iz paradižnikov.

STEPENA SMETANA
Za hitro pripravljeno stepeno smetano ne potrebujete ročnega
mešalnika. Uporabite kar paličnega z nastavkom za stepanje.
Z metlicami boste pripravili stepeno smetano po svojem
okusu v le nekaj minutah.

UMEŠANA JAJCA
Pripravite umešana jajca hitro in preprosto. V posodo dodajte
rumenjake in beljake ter uporabite palični mešalnik z metlico.

SADNE KAŠICE IN ZELENJAVNI PIREJI
Sadne kašice in zelenjavne pireje lahko hitro in enostavno
pripravite tudi brez velikega mešalnika. Drznite si poskusiti s
paličnim mešalnikom.

JUHE, OMAKE IN ENOLONČNICE
Palični mešalnik se je udomačil pri pripravi juh in prikuh, ko
želimo jed zgostiti ali povezati sestavine. Zelo uporaben je tudi
pri jedeh, pri katerih se pojavijo grudice in jih želimo odstraniti.

MODELI
HBX884QE

HBX604QB

HBX601QB

Moč motorja

800 W max

600 W max

600 W max

Barva

Črna / INOX

Črna / INOX

Črna / INOX

Rezilo

Štirikrako

Štirikrako

Štirikrako

DC motor







SofTouch + Turbo







Tiho delovanje







Snemljiva
mešalna noga

INOX

INOX

INOX

Nastavljiva hitrost







LED osvetlitev
gumba za hitrost

-





800 ml

800 ml

800 ml

Metlica





-

Stojalo



-

-

800 ml

800 ml

-

Model

Dodatki

Mešalna posoda
z merilno skalo

Sekljalnik
s posodo
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880 W max
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PREIZKUSITE GA!

ČOKOLADNI MOUSSE Z AVOKADOM
SESTAVINE
• 3 zreli avokadi
• 1 skodelica kakavovega prahu
• ½ skodelice medu
• 2 čajni žlički vaniljevega sladkorja

PRIPRAVA
1. Vnesite vse sestavine v posodo za mešanje.
S paličnim mešalnikom mešajte, dokler ne dobite
goste in svilnate strukture.
2. Z žlico mousse pazljivo prenesite v desertne kozarce
in postavite v hladilnik za 1 uro.
3. Postrezite z listki mete, na grobo narezanimi orehi
ali mandeljni in stepeno sladko smetano. Namesto
oreškov lahko uporabite tudi sveže nastrgan kokos.

VITAMINSKI NAPITEK ZA DVIG
ODPORNOSTI
SESTAVINE
• 2 mali banani
• 1 skodelica svežih jagod
• 1 skodelica mandljevega mleka
• 1 žlička kakava v prahu
• 1 žlička semen chia

PRIPRAVA
1. Sestavine olupite in narežite.
2. Sestavine dodajte v posodo za mešanje. S paličnim
mešalnikom dobro zmešajte.
3. Pripravljen smoothie nalijte v kozarce in postrezite.

DVE LETI GARANCIJE ZA MALE
GOSPODINJSKE APARATE GORENJE
Vsi mali gospodinjski aparati Gorenje, kupljeni v Sloveniji, imajo dveletno
garancijo. Odločitev za dveletno garancijo smo v Gorenju sprejeli z mislijo
na še večje zadovoljstvo in brezskrbnost naših kupcev ob nakupu in uporabi
izdelkov blagovne znamke Gorenje.

GORENJE MED NAJBOLJ ZAUPANJA VREDNIMI
DOMAČIMI BLAGOVNIMI ZNAMKAMI
Gorenje je že deveto leto zapored prejemnik nagrade Trusted Brand v Sloveniji
v kategoriji gospodinjski aparati. Kar 56,7 % bralcev revije Reader’s Digest, ki
podeljuje znak zaupanja Trusted Brand, bi v Sloveniji med gospodinjskimi aparati
izbralo Gorenje. Podeljeni znak zaupanja uvršča Gorenje med najbolj zaupanja
vredne slovenske blagovne znamke.

ZA NASVETE, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA APARATOV
SKRBI GORENJE SERVIS
Enotna telefonska številka za celotno Slovenijo: 03 899 7000
Z razvejano servisno mrežo po celotni Sloveniji vam zagotavljamo izjemno
hitro odzivnost in kakovostno opravljeno storitev. Po naših analizah merjenja
zadovoljstva uporabnikov servisa je kar 98 % potrošnikov s servisno izkušnjo
popolnoma zadovoljnih.

Gorenje Slovenija l Brnčičeva 39 l 1000 Ljubljana l Slovenija
Tel.: 01 366 85 10 l Faks: 01 366 85 80 l www.gorenje.si

Februar 2016. Vse slike so intelektualna lastnina družbe Gorenje d.d.,
uporaba brez soglasja lastnika ni dovoljena. Vse slike so simbolne.
Pridržujemo si pravico do morebitnih napak v tisku.

