
Staafmixer

Pure Essentials
Collection

 
700 W

Metalen staaf, Double Action-
mes

4 accessoires

 5 snelheden en turbo

 

HR1377/90

Extra vermogen voor nog meer veelzijdigheid

Krachtige 700W-motor en keukenmachineaccessoire

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 HR1377/90-staafmixer kunt u ook zelf professionele resultaten

behalen in uw eigen keuken!

Extra vermogen voor nog meer veelzijdigheid

Ovalen vultrechter garandeert fantastische resultaten

Hoogwaardige metalen schijf voor hakken en raspen

Groot keukenmachineaccessoire van 1,5 l

Krachtige verwerking

5 snelheidsstanden voor optimale prestaties

Turboknop voor het zwaardere werk

Optimaal resultaat bij elke werkwijze

Hakmes om ingrediënten in enkele seconden te hakken

Snij- en raspschijf voor een grotere verscheidenheid aan recepten

Gardeaccessoire voor het kloppen van slagroom, eiwitten en mousse

Snel en gebruiksvriendelijk

Snelle en eenvoudige montage van alle accessoires

Vaatwasmachinebestendige accessoires



Staafmixer HR1377/90

Kenmerken Specificaties

Keukenmachineaccessoire van 1,5 l

Groot keukenmachineaccessoire van 1,5 l.

Meerdere snelheden en turbo

5 snelheidsstanden voor optimale prestaties

Turboknop

Turboknop voor het zwaardere werk

Hoogwaardige metalen schijf

Hoogwaardige metalen schijf voor hakken en

raspen

Snelle en eenvoudige montage

Snelle en eenvoudige montage van alle

accessoires

Hakaccessoire

Hakmes om ingrediënten in enkele seconden

te hakken

Vaatwasmachinebestendige accessoires

Vaatwasmachinebestendige accessoires

 

Algemene specificaties

Snelheden: 5

Turbofunctie

Verwijderbare staaf

Technische specificaties

Vermogen: 700 W

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 1,3 m

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Zwart, metaal en rood

Materiaal behuizing: Roestvrij staal, rubber en

PP

Materiaal kommen: SAN

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal staaf: Metaal

Accessoires

Keukenmachineaccessoire: 1,5 liter

Garde

Beker met deksel: 1 L

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑03‑16

Versie: 3.0.1

EAN: 08 71010 34757 36

www.philips.com

http://www.philips.com/

