
Sauvasekoitin

 
650 W, metallisauva

ProMix-sekoitustekniikka

2 l kannu, teholeikkuri

16 nopeutta ja turbotoiminto

 
HR1321/53

Helposti hallittava ja tehokas moottori
ProMix-tekniikka varmistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Teholtaan 650 watin Philips-sauvasekoittimessa on ProMix-tekniikka ja useita nopeusasetuksia, joiden ansiosta

saat hienoa jälkeä hetkessä. Kotiruoan valmistaminen on nyt helpompaa kuin koskaan!

Tasainen tulos hetkessä

Optimaalista ruoanvalmistusta ja sekoitustehoa

Titaanipinnoitetut terät: 6 kertaa kovempaa kuin teräs

Tehokas 650 watin moottori

Helposti hallittava teho

Valitse ainesosiin sopiva nopeus

Useita reseptejä

1 litran kannellinen kannu

Teholeikkuri yrttien, pähkinöiden, juuston, suklaan ja sipulien hienontamiseen

Vispilä esim. kerman ja majoneesin vatkaamiseen.

Ei roiskeita sekoittamisen aikana

Roiskumisen estävä käyrä teräsuojus
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Kohokohdat

ProMix-sekoitustekniikka

Philipsin ainutlaatuinen, edistyksellinen

ProMix-sekoitustekniikka on kehitetty

yhteistyössä arvostetun Stuttgartin yliopiston

kanssa. Virtausta parantava kolmiomuoto takaa

erinomaisen sekoitustehon, joten saat tasaisen

sekoitustuloksen nopeasti ja luotettavasti.

Titaanipinnoitettu terä

Titaanikerroksen (TiN) ansiosta terä on kuusi

kertaa vahvempi kuin tavallinen

ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä,

joten sen leikkuuteho kestää. Terän optimoitu

muoto ja ainutlaatuinen kolmionmuotoinen

ProMix-sauva takaavat parhaan

sekoitustuloksen. Pinnoite on todettu

turvalliseksi käyttää elintarvikkeiden kanssa.

Tehokas 650 watin moottori

Tehokas 650 watin moottori

16 eri nopeutta ja turbotoiminto

Varmista täydellisen pehmeä sekoitustulos

valitsemalla 16 eri vaihtoehdosta ainesosiin

parhaiten sopiva nopeus.

1 litran kannellinen kannu

1 litran kannellinen kannu keiton, soseen tai

pirtelön säilytykseen

Kompakti teholeikkuri

Philipsin sauvasekoittimen kompaktilla

teholeikkurilla hienonnat yrtit, pähkinät,

juuston, suklaan ja sipulit.

Vispilä

Philipsin sauvasekoittimen yhden vispilän

lisävarusteella vatkaat kerman, majoneesin,

ohukaistaikinan ja paljon muuta. Voit käyttää

sauvasekoitintasi entistä monipuolisemmin.

Roiskeilta suojaava teräsuojus

Sauvasekoittimen alaosan käyrä muoto estää

roiskeet ja sotkut.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Teholeikkuri: Kompakti teholeikkuri

Vispilä

Kannellinen kannu: 1 V

Muotoilutiedot

Väri(t): Valkoinen ja musta

Runko: Metalli

Kotelon materiaali: Polypropyleeni ja kumi

Kannun materiaali: SAN

Terän materiaali: Titaani

Kannun materiaali: SAN

Yleiset tiedot

Irrotettava varsi: 2 painiketta

Nopeusasetus: 16

Turbotoiminto

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1,3 m

Taajuus: 50/60 Hz

Virta: 650 W

Jännite: 220–240 V
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