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Verdens kraftigste oppladbare stavmikser
Trådløs teknologi med isknusingskraft

Den nye trådløse stavmikseren i Philips Aluminium Collection gir deg en mer

praktisk hverdag. Denne stavmikseren har det nyeste innenfor trådløs teknologi og

moderne design, og du får maksimal frihet og brukervennlighet.

Trådløs teknologi med isknusingskraft

Kraftige Li-ion-batterier på 7,2 V, driftstid opptil 20 min

Double-action-kniv

Alltid klar til bruk

Ladebase klar til bruk

Blå LED-ladeindikator

Sikkerhetsbryter for å unngå utilsiktet bruk

Hakker is, løk, hard ost og mye mer

Tilbehør til ekstra stor hakker for hakking av store mengder

Taggede kniver for å knuse is i den ekstra store hakkeren

Ingen spruting når du mikser

Deksel for kniven mot sprut

Rask og enkel rengjøring

Avtakbart skaft i rustfritt stål



Stavmikser HR1378/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Double-Action kniv

Double-action-kniven til Philips-stavmikseren

kutter horisontalt og vertikalt.

Ladebase klar til bruk

Ladebase klar til bruk

Sikkerhetsbryter

Sikkerhetsbryter for å unngå utilsiktet bruk

Tilbehør til ekstra stor hakker

Med det ekstra store hakkertilbehøret (1000 ml)

til denne stavmikseren fra Philips kan du hakke

store mengder kjøtt, urter, nøtter, ost, sjokolade

og løk på noen sekunder.

Deksel for kniven mot sprut

Ikke noe sprut eller søl når du blander.

 

Generelle spesifikasjoner

Hastigheter: 1

Sikkerhetsbryter

Avtagbart skaft

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 200 W

Frekvens: 50/60 Hz

Spenningsadapter: 220–240 V

Maks. ladetid: 3 time(r)

Hurtiglading (bruk av 1 lampe): 15 minutt(er)

Maks. kjøretid: opptil 20 minutt(er)

Spenningsbatterier: 7,4 V

Designmessige spesifikasjoner

Materiale, kabinett: Rustfritt stål, gummi, pp

og aluminium

Materiale, kanner: SAN

Materiale, kniv: Rustfritt stål

Tilgjengelige farger: Koksgrå med

aluminiumsdetaljer

Materiale, skaft: Rustfritt stål

Tilbehør

Ekstra stor hakker

Taggete knivblader for ekstra stor hakker

Kanne med lokk: 1 L
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