
Stavblender
 

650 W, metalstav

ProMix

Bæger på 2 l, hakker

16 hastigheder + turbofunktion

 
HR1321/53

Brugervenlig og kraftfuld motor
Med ProMix-teknologi for optimale resultater.

Philips-stavblenderen kombinerer en effekt på 650 Watt med ProMix-teknologi og flere hastighedsindstillinger,

så du får vidunderligt jævne resultater på sekunder. Aldrig har det været så nemt at tilberede hjemmelavet mad!

En fin konsistens i løbet af få sekunder

Optimal tilberedning og blendefunktion

Titaniumbelagte knive: 6 gange hårdere end stål

Kraftig 650 W motor

Kraft, der er nem at styre

Vælg den optimale hastighed til alle slags ingredienser

Anvend et bredt udvalg af opskrifter

1 L bæger med låg

Hakker til at hakke urter, nødder, ost, chokolade og løg

Pisketilbehør til piskning af flødeskum, mayonnaise og meget mere

Ingen sprøjt, mens du blender

Anti-splash knivafskærmning med speciel bølgeform



Stavblender HR1321/53

Vigtigste nyheder

ProMix-blenderteknologi

Philips ProMix, som er udviklet i samarbejde

med det prestigefyldte Stuttgart University, er

en unik, avanceret teknologi, der bruger en

særlig trekantet form for at skabe optimal

tilberedning, maksimal ydelse og hurtigere,

mere ensartet blendning.

Titaniumbelagt knivenhed

Titaniumbelægning (TiN), som gør kniven seks

gange hårdere end en almindelig kniv i rustfrit

stål og sikrer langvarig, fantastisk ydeevne.

Kombineret med en optimeret knivform og den

unikke ProMix-trekantformede stav sikres de

bedste blenderresultater. Den er

fødevaregodkendt.

Kraftig 650 W motor

Kraftig 650 W motor

16 hastigheder og turbo

Med 16 hastighedsindstillinger kan du vælge

den optimale hastighed til alle ingredienstyper

og opnå din foretrukne konsistens eller de

jævneste blendningsresultater.

1 L bæger med låg

1 L bæger med låg til opbevaring af supper,

pureer eller shakes.

Kompakt hakketilbehør

Med den kompakte hakker til Philips

stavblenderen kan du hakke urter, nødder, ost,

chokolade og løg.

Pisketilbehør

Enkelt pisketilbehør til Philips-stavblenderen til

piskning af flødeskum, mayonnaise,

pandekagedej m.m. Gør stavblenderen

multifunktionel og alsidig.

Anti-splash knivafskærmning

Den specielle bølgeform i den nederste del af

håndblenderens stav garanterer, at det ikke

sprøjter eller griser, mens du blender.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Tilbehør

Hakker: Kompakt hakker

Piskeris

Bæger med låg: 1 L

Designspecifikationer

Farve(r): Hvid og sort

Materiale: stav: Metal

Materiale: kabinet: PP og gummi

Materialebæger: SAN

Materiale: kniv: Titanium

Materiale: blenderglas: SAN

Generelle specifikationer

Aftagelig stav: Med 2 knapper

Hastighedsindstilling: 16

Turbofunktion

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 1,3 m

Frekvens: 50/60 Hz

Strøm: 650 W

Spænding: 220-240 V
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