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HR1379/00

Köksredskap med lång livslängd
Sladdlös mixer som du kan använda var som helst i köket

Upplev den här smart designade sladdlösa Philips-stavmixern HR1379/00 med

extra stor hackare för varierad mat. Den utgör en del av Philips Robust-

kollektionen, en serie hållbara köksredskap som gör matlagning till ett nöje.

Robust konstruktion

Tillverkad av tåliga material

Aluminiumstång med lång livslängd

3 års garanti vid registrering

Det nödvändiga – fulländat

Laddningsställ med LED-laddningsindikator som är klar att använda

Extra stor hackare med sågtandad kniv – krossar även is

Innovativ stångdesign för förbättrat ingrediensflöde

Bekvämt grepp och stora knappar för enkel kontroll

Ytor som är lätta att rengöra och tillbehör som kan maskindiskas

Teknik – på rätt ställe

Sladdlös mixning med kraftigt 7,4 V litiumjonbatteri



Stavmixer HR1379/00

Funktioner Specifikationer

Kraftfull sladdlös mixning

Den sladdlösa Robust-stavmixern har kraftfulla

7,4 V litiumjonbatterier som ger en drifttid på

upp till 20 minuter.

3 års garanti

Tre års produktgaranti vid registrering inom tre

månader efter köpet.

Hackare som krossar is

Robust-stavmixern har en extra stor hackare

som enkelt hanterar stora mängder

ingredienser. Den har också sågtandade knivar

som är så starka att de till och med krossar is.

Laddningsställ, klar att använda

Den sladdlösa Robust-stavmixern är

konstruerad för att alltid vara klar att använda.

Med laddningsstället kan du alltid börja

använda den sladdlösa stavmixern när du vill.

LED-laddningsindikatorn visar när batterierna

behöver laddas.

Innovativ stångdesign

Den innovativa stångdesignen hos den här

Philips-stavmixern minskar effektivt sugkraften

och förbättrar på så sätt ingrediensflödet, så att

du får perfekta mixningsresultat på kort tid.

Aluminiumstång med lång livslängd

Alla detaljer är tillverkade i tåliga material av

hög kvalitet. Stången är tillverkad i aluminium

med lång livslängd och knivbladet är av rostfritt

stål.

Allmänna specifikationer

Laddningsställ, klar att använda

LED-laddningsindikator

Säkerhetsbrytare

Tillbehör

Multihackare

Sågtandade knivar för multihackare

Normal kniv

Bägare med lock: 1 L

Designspecifikationer

Stångmaterial: Aluminium

Kniv, material: Rostfritt stål

Material, kniv: Rostfritt stål

Färg(er): Aluminium och stengrå

Tekniska specifikationer

Frekvens: 50/60 Hz

Spänning, batterier: 7,4 V

Spänning, adapter: 100–240 V

Maximal laddningstid: 3 timmar

Snabbladdning (1 kort användning): 15 minuter

Maximal användningstid: 20 minuter

Mått

Förpackningsstorlek (B x H x D): 39,2 x 49,2

x 21,5

Produktvikt: 2,6 kg

Vikt inkl. förpackning: 3,8 kg

Enkel att rengöra

Tillbehör som kan maskindiskas

Släta ytor

Garanti

Utökad garanti: Tre års produktgaranti

Hållbarhet

Tillverkad av återvunnet material: 15 %

Återvunnet material: 63 %

Strömförbrukning i standbyläge: 0,3 W
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