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HR1379/00

Kulinarisk verktøy for livet
Trådløs hurtigmikser, bruk den hvor som helst på kjøkkenet

Gled deg over den trådløse Philips-stavmikseren HR1379/00 som har smart

design og ekstra stor hakker slik at du kan servere noe nytt hver dag. Den er en del

av Philips Robust Collection, en serie med slitesterke kjøkkenredskaper som gjør

matlaging hjemme til en lek hver dag.

Solid konstruksjon

Laget av slitesterke materialer

Aluminiumstang som holder lenge

3-års garanti ved registrering

De viktigste funksjonene – perfeksjonerte

Ladestativ klart til bruk med LED-ladeindikasjon

Ekstra stor hakker med taggete kniv – knuser også is

Nyskapende stangdesign for forbedret ingrediensflyt

Komfortabelt grep og store brytere for enkel kontroll

Overflater som er enkle å rengjøre, og tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

Teknologi – der det teller

Trådløs miksing med kraftig Li-ion-batteri på 7,4 V



Stavmikser HR1379/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Kraftig trådløs miksing

Den robuste, trådløse stavmikseren er utstyrt

med kraftfulle 7,4 V Li-ion-batterier som har en

driftstid på opptil 20 min.

3-års garanti

3-års produktgaranti gis ved registrering innen

3 måneder etter kjøp.

Isknusende hakker

Den robuste stavmikseren har en ekstra stor

hakker, slik at du enkelt kan mikse større

mengder ingredienser. Den har også taggete

knivblader som er så kraftige at de til og med

kan knuse is.

Ladestativ som er klart til bruk

Den robuste, trådløse stavmikseren er utviklet

slik at den alltid er klar til bruk. Ladestativet

som er klart til bruk, gjør at du kan bruke den

trådløse stavmikseren akkurat når du føler for

det. LED-ladelampen gir deg intuitive

tilbakemeldinger og signaler som forteller deg

når batterinivået begynner å bli lavt og du må

lade stavmikseren.

Nyskapende stangdesign

Den nyskapende designen til denne Philips-

stavmikseren reduserer sugekraften svært

effektivt og gir dermed en bedre flyt av

ingredienser og perfekte mikseresultater på kort

tid.

Aluminiumstang som holder lenge

Den er laget av slitesterke materialer av høy

kvalitet i alle detaljer. Stangen er laget av

aluminium som holder lenge, og kniven er

laget av rustfritt stål.

Generelle spesifikasjoner

Ladestativ som er klart til bruk

LED-ladelampe

Sikkerhetsbryter

Tilbehør

Ekstra stor hakker

Taggete knivblader for ekstra stor hakker

Normal kniv

Kanne med lokk: 1 l

Designmessige spesifikasjoner

Materiale, stang: Aluminium

Materiale, kniv: Rustfritt stål

Materiellkniv: Rustfritt stål

Farge(r): Aluminium og grå

Tekniske spesifikasjoner

Frekvens: 50/60 Hz

Spenningsbatterier: 7,4 V

Spenningsadapter: 100–240 V

Maks. ladetid: 3 time(r)

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

Maks. kjøretid: 20 minutt(er)

Mål

Mål for esken (B x H x D): 39,2 x 49,2 x 21,5

Produktvekt: 2,6 kg

Vekt, inkl. emballasje: 3,8 kg

Enkel å gjøre ren

Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

Jevne overflater

Garanti

Utvidet garanti: 3-års produktgaranti

Bærekraftighet

Laget av resirkulerte materialer: 15 %

Resirkulerbare materialer: 63 %

Effektforbruk, standby: 0,3 W
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