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700 W, metallstång

Dubbelverkande kniv

1-litersbägare, hackare

 5 hastigheter + turbo

 

HR1371/90

Mer kraft för ett professionellt resultat
Kraftfull 700 W motor och dubbelverkande kniv

Fräsch mat av hög kvalitet är något varje hemmakock uppskattar. Men du behöver

inte vara ett matlagningsproffs för att laga den. Med den nya stavmixern från

Philips kan du få ett professionellt resultat i ditt eget kök - snabbt och enkelt.

Mer kraft för ett professionellt resultat

Dubbelverkande kniv

Kraftfull motor på 700 W

Bästa möjliga resultat vid varje användning

Flera hastigheter och turboknapp

Hackar lök, örter, hårdost med mera

Tillbehör till multihackare för hackning av stora mängder

Inget stänk när du mixar

Knivskydd som förhindrar stänk

Snabb och enkel rengöring

Löstagbart skaft i rostfritt stål



Stavmixer HR1371/90

Funktioner Specifikationer

Dubbelverkande kniv

Den dubbelverkande kniven i Philips stavmixer

skär både horisontellt och vertikalt.

Flera hastigheter och turboknapp

Flera hastigheter och turboknapp

Tillbehör till multihackare

Med den extra stora hackaren (1 000 ml) för en

stavmixer från Philips kan du hacka stora

mängder kött, örter, nötter, ost, choklad och lök

på några sekunder.

Knivskydd som förhindrar stänk

Inget stänk eller spill när du mixar.

Löstagbart skaft i rostfritt stål

Löstagbart skaft i rostfritt stål

1-litersbägare

Med 1-litersbägaren kan du mäta upp

ingredienserna för dina recept och snabbt göra

soppor, puréer eller shakes.

Kraftfull motor på 700 W

Kraftfull motor på 700 W

 

Allmänna specifikationer

Turbofunktion

Löstagbart skaft: Med 2 knappar

Hastighetsinställning: 5

Tekniska specifikationer

Effekt: 700 W

Spänning: 220-240 V V

Frekvens: 50/60 Hz

Sladdlängd: 1,3 m

Designspecifikationer

Färg(er): Svart/metall/röd

Stångmaterial: Metall

Kniv, material: Rostfritt stål

Behållare, material: SAN

Tillbehör

Hackare: Multihackare

Bägare: 1 l

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2019‑03‑10

Version: 4.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

