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Kulinarisk køkkengrej for livet
Ledningsfri blender, som kan bruges overalt i dit køkken

Prøv denne smart designede, ledningsfri Philips-stavblender HR1379/00 med

ekstra stor hakker til varieret mad. Denne stavblender er en del af Philips Robust

Collection, en serie slidstærke køkkenredskaber, der gør madlavning derhjemme til

en fornøjelse.

Hårdfør konstruktion

Fremstillet af holdbare materialer

Langtidsholdbar aluminiumsstav

3 års produktgaranti ved registrering

Det essentielle - perfekt og fuldendt!

Oplader med klar-til-brug og LED-lysindikator

Ekstra stor hakker med savtakket kniv - klarer også is

Innovativt design til forbedret ingrediens-flow

Komfortabelt greb og store taster for nem kontrol

Nem rengøring af overflader og tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Teknologi - hvor det virkelig tæller

Ledningsfri blendning med kraftigt 7,4 V Li-ion-batteri



Stavblender HR1379/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Ledningsfri blendning for fuld kraft

Den ledningsfri Robust-stavblender er udstyret

med kraftfulde 7,4 V Li-ion-batterier, som har

en driftstid på op til 20 min.

3 års produktgaranti

3 års produktgaranti ved registrering senest tre

måneder efter købet.

Ishakkker

Robust-stavblenderen har en ekstra stor hakker,

som nemt klarer større mængder ingredienser.

Den har også savtakkede knive, der er så

stærke, at de kan knuse is.

Oplader med klar-til-brug

Den ledningsfri Robust-stavblender er

designet, så den altid er klar til brug.

Opladningsenheden er klar til brug og gør det

muligt at bruge stavblenderen når som helst.

LED-lysindikatoren giver dig intuitiv feedback

og viser signaler mhp. opladning, når

batterierne er ved at løbe tør for strøm.

Innovativt design

Staven på Philips-stavblenderen har et

innovativt design, der reducerer sugekraften og

derved forbedrer strømmen af ingredienser, så

du får perfekte blendningsresultater på kort tid.

Langtidsholdbar aluminiumsstav

Den er bygget af slidstærke materialer af høj

kvalitet i alle detaljer. Staven er lavet af

langtidsholdbar aluminium, og kniven er lavet

af rustfrit stål.

Generelle specifikationer

Oplader med klar-til-brug

LED-lysindikator

Sikkerhedsafbryder

Tilbehør

XL-hakker

Savtakkede knive til XL-hakker

Normal kniv

Bæger med låg: 1 L

Designspecifikationer

Materiale: stav: Aluminium

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Farve(r): Aluminium og grå

Tekniske specifikationer

Frekvens: 50/60 Hz

Spænding: batterier: 7,4 V

Spænding: adapter: 100-240 V

Maksimal opladningstid: 3 time(r)

Hurtig opladning til kort brug: 15 minut(ter)

Maksimal driftstid: 20 minut(ter)

Mål

Kassens mål (B x H x D): 39,2 x 49,2 x 21,5

Produktvægt: 2,6 kg

Vægt inkl. emballage: 3,8 kg

Nem at rengøre

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Glatte overflader

Garanti

Udvidet garanti: 3 års produktgaranti

Bæredygtighed

Fremstillet af genbrugsmaterialer: 15 %

Genbrugsmaterialer: 63 %

Strømforbrug i standby: 0,3 W
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