
Stavmixer
 

600 W

Plaststång

matberedare och tillbehör

 
HR1367/00

Njut av hemlagad mat och dryck när du vill
Mer variation med matberedartillbehöret

I den här stavmixern från Philips kombineras en effekt på 600 W med en dubbelverkande kniv, vilket ger ett

enastående slätt resultat på bara några sekunder. Det har aldrig varit så enkelt att tillreda hälsosam och utsökt

hemlagad mat.

Ett slätt resultat på några sekunder

Dubbelverkande kniv som skär horisontellt och vertikalt

Kraftfull motor på 600 W

För de hårdaste ingredienserna.

Ökad flexibilitet

Stort 1,5 l matberedartillbehör

Ellipsformat matningsrör garanterar fantastiska resultat

Vispar grädde, mousse, äggvitor med mera

Visptillbehör för grädde, majonnäs med mera

Snabb och enkel användning

Snabb och enkel montering av alla tillbehör

Skål och tillbehör som är enkla att rengöra

Tillbehör som kan maskindiskas



Stavmixer HR1367/00

Funktioner Specifikationer

Tillbehör som kan maskindiskas

Tillbehör som kan maskindiskas

1,5 l matberedartillbehör

Stort 1,5 l matberedartillbehör

Dubbelverkande kniv

Dubbelverkande kniv som skär horisontellt och

vertikalt

Turboknapp

Philips stavmixer har en extra kraftfull

turboknapp för de hårdaste ingredienserna.

Visptillbehör

Med visptillbehöret blir din Philips-stavmixer

mångsidig och du kan du vispa grädde,

majonnäs, pannkakssmet och mycket mer.

 

Tillbehör

Matberedartillbehör: 1,5 l

Visp

Bägare med lock: 1 L

Allmänna specifikationer

Hastigheter: 2 (inkl. turbo)

Turbofunktion

Designspecifikationer

Färg(er): Vit och lavendel

Material, hölje: PP och gummi

Behållare, material: SAN

Kniv, material: Rostfritt stål

Stångmaterial: Plast

Tekniska specifikationer

Spänning: 220 V–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 600 W

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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