
 

Mixer
Robust Collection

 
360 W

Strømbesparende drive-system

Piskeris i rustfrit stål

Dejkroge

 

HR1581/00

Kulinarisk køkkengrej for livet
Kraftfuld mixer til de sværeste opskrifter

Få glæde af de meget effektive piskeris og dejkroge, som garanterer topresultater

hver gang. Denne Philips-mixer HR1581/00 er en del af Philips Robust Collection,

en serie slidstærke køkkenredskaber, som gør madlavning derhjemme til en

fornøjelse hver dag.

Hårdfør konstruktion

Solid basisenhed i metal

Strømbesparende 360 W motor

3 års produktgaranti ved registrering

Det essentielle - perfekt og fuldendt!

Utroligt effektive piskeris og dejkroge i rustfrit stål

Komfortabelt, innovativt greb og praktisk hvileposition

3 hastighedsindstillinger og turbo-funktion til alle typer opskrifter

Nem rengøring af overflader og tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Teknologi - hvor det virkelig tæller

Strømbesparende drive-system, som håndterer op til 1 kg gærdej



Mixer HR1581/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Strømbesparende 360 W motor

Den strømbesparende motor på 360 W er

specialudviklet til at kunne yde optimalt og

med minimalt strømforbrug – selv ved

håndtering af op til 1 kg dej.

3 hastighedsindstillinger og turbo-funktion

3 hastighedsindstillinger og turbo-funktion til

alle typer opskrifter – fra lette til tunge formål.

Du kan bruge turbo-indstillingen til at mixe

hurtigere eller til at øge hastigheden ved tunge

belastninger, f.eks. æltning af gærdej.

3 års produktgaranti

3 års produktgaranti ved registrering senest tre

måneder efter købet.

Strømbesparende drive-system

Med kombinationen af et specialkonstrueret,

energibesparende drive-system samt

højeffektive piskeris og dejkroge er Robust-

mixeren i stand til at håndtere en lang række

opskrifter og kan tilmed klare op til 1,3 kg tung

dej.

Komfortabelt, innovativt greb

Den er designet til at skabe en behagelig

brugeroplevelse med praktisk hvileposition

såvel som et komfortabelt, innovativt greb.

Solid basisenhed i metal

Mixeren har et helstøbt metalkabinet og er

udstyret med piskeris og dejkroge i rustfrit stål.

Utroligt effektive piskeris i rustfrit stål

Takket være piskerisenes og krogenes

kraftfulde og effektive design kombinerer

Robust-mixeren optimal ydelse inden for

piskning og æltning i ét produkt.

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Nem rengøring takket være glatte overflader og

tilbehør, der tåler opvaskemaskine.

Generelle specifikationer

Turbofunktion

Hastighedsindstillinger: 3

Klemme til opbevaring af ledning

Tilbehør

Dejkroge

Snoede trådpiskeris

Designspecifikationer

Materiale: piskeris og dejkroge: Rustfrit stål

Materiale: kabinet: Trykstøbt aluminium

Farve(r): Aluminium og grå

Tekniske specifikationer

Strøm: 360 W

Frekvens: 50/60 Hz

Spænding: 220-240 V

Ledningslængde: 1,70 m

Mål

Kassens mål (B x H x D): 34,9 x 12,8 x 30,3

Produktvægt: 1,6 kg

Vægt inkl. emballage: 2,2 kg

Nem at rengøre

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Glatte overflader

Garanti

Udvidet garanti: 3 års produktgaranti

Bæredygtighed

Fremstillet af genbrugsmaterialer: 16 %

Genbrugsmaterialer: 79 %

Strømforbrug i standby: 0,1 W
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