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Världens mest kraftfulla sladdlösa stavmixer

Sladdlös teknik med iskrossarkraft

Bekvämlighet får en helt ny innebörd med den sladdlösa stavmixern i Philips

Aluminium Collection-serien. Med den här stavmixern får du det senaste inom

sladdlös teknik och modern design – det bästa alternativet för dig som

uppskattar rörelsefrihet och enkel användning.

Sladdlös teknik med iskrossarkraft

Kraftfulla 7,2 V litiumjonbatterier med användningstid på upp till 20 min

Dubbelverkande kniv

Alltid klar att använda

Laddningsenhet som alltid är klar att använda

Blå LED-indikator för laddning

Säkerhetsbrytare så att oavsiktlig användning undviks

Skär igenom is, lök, hårdost m.m.

Tillbehör till multihackare för hackning av stora mängder

Sågtandade knivar för iskrossning i multihackare

Inget stänk när du mixar

Knivskydd som förhindrar stänk

Snabb och enkel rengöring

Löstagbart skaft i rostfritt stål



Stavmixer HR1378/00

Funktioner Specifikationer

Dubbelverkande kniv

Den dubbelverkande kniven i Philips stavmixer

skär både horisontellt och vertikalt.

Laddningsenhet som alltid är klar att

använda

Laddningsenhet som alltid är klar att använda

Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare så att oavsiktlig användning

undviks

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.

 

Allmänna specifikationer

Hastigheter: 1

Säkerhetsbrytare

Löstagbart skaft

Tekniska specifikationer

Effekt: 200 W

Frekvens: 50/60 Hz

Spänning, adapter: 220-240 V

Maximal laddningstid: 3 timmar

Snabbladdning (1 kort användning): 15 minuter

Maximal användningstid: upp till 20 minuter

Spänning, batterier: 7,4 V

Designspecifikationer

Material, hölje: Rostfritt stål, gummi, PP och

aluminium

Behållare, material: SAN

Kniv, material: Rostfritt stål

Tillgängliga färger: Grå med

aluminiumdetaljer

Material, skaft: Rostfritt stål

Tillbehör

Multihackare

Sågtandade knivar för multihackare

Bägare med lock: 1 L
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