
Staafmixer

Daily Collection

 
600 W

Kunststof staaf

Fijnsnijder en accessoires

 

HR1364/00

Lekkere thuiskost in slechts enkele seconden

Blender met Double Action-mes

Met de krachtige 600 watt en het Double Action-mes van deze Philips-staafmixer

verkrijgt u in luttele seconden een heerlijke gladde mix. Gezonde en lekkere kost

maken was nooit zo eenvoudig!

Een heerlijk vloeibaar resultaat in luttele seconden

Krachtige motor van 600 watt

Voor moeilijke ingrediënten

Double Action-mes

Eenvoudig bedienen en opbergen

Beker van 1 liter met deksel om soep, puree of shakes te bewaren

Zachte handgreep en knoppen

Gardeaccessoire voor slagroom en mayonaise

Fijnsnijderaccessoire

Geen gespat tijdens het mixen

Antispat mesbeschermer

Snel en eenvoudig schoon te maken

Verwijderbare kunststof staaf



Staafmixer HR1364/00

Kenmerken Specificaties

Krachtige motor van 600 watt

Om ingrediënten in een handomdraai te

mengen.

Turboknop

De Philips-staafmixer heeft een extra krachtige

turboknop voor de taaiste ingrediënten.

Antispat mesbeschermer

Geen gespat of rommel tijdens het mixen.

Beker van 1 liter met deksel

Beker van 1 liter met deksel om soep, puree of

shakes te bewaren

Fijnsnijderaccessoire

Fijnsnijderaccessoire voor het fijnsnijden van

uien, kaas en meer.

Gardeaccessoire voor slagroom

Gardeaccessoire voor slagroom en mayonaise

Zachte handgreep en knoppen

De zachte handgreep en knoppen zorgen voor

comfort bij gebruik van het product.

Verwijderbare kunststof staaf

Verwijderbare kunststof staaf

Double Action-mes

Het Double Action-mes van de Philips-

staafmixer snijdt zowel horizontaal als

verticaal.

 

Algemene specificaties

Snelheden: 2 (incl. turbo)

Technische specificaties

Vermogen: 600 W

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 1,3 m

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Wit en lavendel

Materiaal staaf: Plastic

Materiaal beker: SAN

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal behuizing: PP en rubber

Accessoires

Hakmolen: Compacte fijnsnijder

Garde

Beker met deksel: 1 L
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