
Staafmixer

Robust Collection

 

Snoerloos

metalen staaf

5 accessoires

 
HR1379/10

Keukenapparaten die een leven lang meegaan
Overal in de keuken snoerloos mengen

Dankzij deze slim ontworpen snoerloze Philips HR1379/10-staafmixer met extra grote fijnsnijder zet u iedere dag

weer iets anders op tafel. De staafmixer maakt deel uit van de Philips Robust-collectie, een serie duurzame

keukenhulpjes die het koken tot een plezierige bezigheid maken.

Degelijk en oersterk

3 jaar garantie na registratie

Duurzame aluminium staaf

Gemaakt van duurzaam materiaal

De essentie geperfectioneerd

Comfortabele handgreep en grote knoppen voor bedieningsgemak

Eenvoudig te reinigen oppervlakken en vaatwasserbestendige accessoires

Extra grote fijnsnijder met getand mes, hakt zelfs ijs

Innovatief staafontwerp voor optimaal mengen van de ingrediënten

Gebruiksklare oplader met LED-oplaadindicator

Technologie waar het telt

Snoerloos mixen met een krachtige li-ionbatterij van 7,4 V



Staafmixer HR1379/10

Kenmerken

Probleemloos mixen zonder snoer

De snoerloze Robust-handblender is voorzien

van krachtige li-ionbatterijen van 7,4 V, die tot

wel 20 minuten meegaan.

3 jaar garantie

U krijgt 3 jaar productgarantie als u het product

binnen 3 maanden na aankoop registreert

IJshakker

De Robust-handblender heeft een extra grote

fijnsnijder om grote hoeveelheden

ingrediënten te kunnen verwerken en de

getande mesjes kunnen zelfs ijs malen.

Grote knoppen voor bedieningsgemak

De Robust-handblender heeft een goede

ergonomie en is daardoor eenvoudig te

gebruiken. De comfortabele handgreep

verbetert de ergonomie tijdens het gebruik en

de grote knop zorgt voor veel

bedieningsgemak.

Gebruiksklare oplader

De snoerloze Robust-handblender is altijd

klaar voor gebruik. Dankzij de gebruiksklare

oplader kunt u de snoerloze handblender

gebruiken wanneer u maar wilt. De LED-

oplaadindicator geeft intuïtieve feedback en

signalen wanneer de batterijen bijna leeg zijn.

Vaatwasserbestendige accessoires

Eenvoudig te reinigen dankzij de gladde

oppervlakken en de vaatwasserbestendige

beker en hakmolenkom.

Innovatief staafontwerp

Het ontwerp van de innovatieve staaf

vermindert de zuigkracht van deze staafmixer

van Philips, waardoor de ingrediënten beter

worden gemengd en u binnen afzienbare tijd

een perfecte blend krijgt.

Duurzame aluminium staaf

Voor het grootste deel van hoogwaardig en

duurzaam materiaal gemaakt. De staaf is van

duurzaam aluminium gemaakt en het mes van

roestvrij staal.

Gemaakt van duurzaam materiaal

De snoerloze Robust-handblender is voor het

grootste deel van hoogwaardig materiaal

gemaakt en is speciaal ontworpen om bij ieder

gebruik sterke prestaties te leveren.
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Specificaties

Algemene specificaties

Gebruiksklare oplader

LED-oplaadindicator

Veiligheidsschakelaar

Accessoires

XL-fijnsnijder

Getande messen voor XL-fijnsnijder

Normaal mes

Beker met deksel: 1 l

Ontwerpspecificaties

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal staaf: Aluminium

Materiaal van het mes: Roestvrij staal

Kleur(en): Ivoorwit en puimsteengrijs

Technische specificaties

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen van batterijen: 7,4 V

Vermogen van adapter: 100-240 V

Maximale oplaadtijd: 3 uur

Snel opladen (1 lichte toepassing):

15 minuut/minuten

Maximale looptijd: 20 minuut/minuten

Afmetingen

Afmetingen doos (bxhxd): 39,2 x 49,2 x 21,5

Gewicht van het product: 2,6 kg

Gewicht (incl. verpakking): 3,8 kg

Gemakkelijk schoon te maken

Vaatwasserbestendige accessoires

Gladde oppervlakken

Garantie

Verlengde garantie: 3 jaar productgarantie

Duurzaamheid

Gemaakt van gerecycled materiaal: 15 %

Herbruikbaar materiaal: 63 %

Energieverbruik in stand-by: 0,3 W
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