
Staafmixer

Pure Essentials
Collection

 
700 W, metalen staaf

Double Action-mes

Beker, 1 liter, fijnsnijder

 5 snelheden en turbo

 

HR1371/90

Meer vermogen voor professionele resultaten

Krachtige motor van 700 W en Double Action-mes

Vers, hoogwaardig voedsel is wat elke kok graag ziet in zijn eigen huis, maar u

hoeft niet culinair hoogbegaafd zijn om ook zoiets op tafel te zetten. Met de

nieuwe Philips-handblender kunt u ook zelf professionele resultaten behalen in

uw eigen keuken – snel en eenvoudig.

Meer vermogen voor professionele resultaten

Double Action-mes

Krachtige 700 W-motor

Het beste resultaat voor elke toepassing

Meerdere snelheden en turboknop

Snijdt uien, kruiden, harde kaas en nog veel meer

XL-hakmolen voor het hakken van grote hoeveelheden

Geen gespat tijdens het mixen

Antispat mesbeschermer

Snel en eenvoudig schoon te maken

Verwijderbare roestvrijstalen staaf



Staafmixer HR1371/90

Kenmerken Specificaties

Double Action-mes

Het Double Action-mes van de Philips-

staafmixer snijdt zowel horizontaal als

verticaal.

Meerdere snelheden en turboknop

Meerdere snelheden en turboknop

XL-hakmolen

Met het XL-fijnsnijderaccessoire (1000 ml)

voor Philips-staafmixers maakt u grote

hoeveelheden vlees, kruiden, noten, kaas,

chocolade en uien in een paar seconden fijn.

Antispat mesbeschermer

Geen gespat of rommel tijdens het mixen.

Verwijderbare roestvrijstalen staaf

Verwijderbare roestvrijstalen staaf

Beker van 1 l

Met de beker van 1 liter kunt u de ingrediënten

voor uw recepten meten, maar ook snel soep,

puree of shakes mixen.

Krachtige 700 W-motor

Krachtige 700 W-motor

 

Algemene specificaties

Turbofunctie

Verwijderbare staaf: Met 2 knoppen

Snelheidsstand: 5

Technische specificaties

Vermogen: 700 W

Voltage: 220-240 V volt

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 1,3 m

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Zwart, metaal en rood

Materiaal staaf: Metaal

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal kan: SAN

Accessoires

Hakmolen: XL-fijnsnijder

Beker: 1 liter
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