
 

Vatkain
Robust Collection

 
360 W

Virtaa säästävä koneisto

Vispilät ruostumatonta terästä

Taikinakoukut

 

HR1581/00

Kestävät keittiötyökalut
Toteuta vaativimmatkin ohjeet tehokkaalla vatkaimella

Erittäin tehokkaat vispilät ja taikinakoukut takaavat erinomaisen tuloksen joka

kerta. Tämä Philipsin HR1581/00-vatkain kuuluu Robust Collectioniin, jonka

kestävät keittiötyökalut tekevät ruoanlaitosta nautittavaa joka päivä.

Tukeva rakenne

Tukeva metallirunko

Virtaa säästävä 360 W:n moottori

3 vuoden takuu rekisteröimällä

Täydelliset perusvälineet

Tehokkaat vispilät ja taikinakoukut ruostumatonta terästä

Tukeva ote, pysyy pystyasennossa

3 nopeusasetusta ja turbotoiminto kaikkiin resepteihin

Helposti puhdistettavat pinnat ja konepestävät lisäosat

Tekniikkaa - sillä on merkitystä

Tehokas koneisto vaivaa jopa 1 kg:n taikinan



Vatkain HR1581/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Virtaa säästävä 360 W:n moottori

Virtaa säästävä 360 W:n moottori on kehitetty

parasta mahdollista tehoa ja optimaalista

virrankulutusta varten sekä käsittelemään jopa

kilon painoista taikinaa.

3 nopeusasetusta ja Turbo

3 nopeusasetusta ja turbotoiminto kaikkiin

resepteihin, kevyeen ja raskaaseen käyttöön.

Turbotoiminnolla voit nopeuttaa sekoittamista

tai lisätä nopeutta esimerkiksi hiivataikinan

vaivaamisen aikana.

3 vuoden takuu

3 vuoden takuu, kun laite rekisteröidään 3

kuukauden kuluessa ostopäivästä.

Virtaa säästävä koneisto

Tehokkaan virtaa säästävät koneiston ja

tehokkaiden vispiläiden ja taikinakoukkujen

ansiosta Robust-vatkain sopii monenlaisiin

käyttötarkoituksiin ja pystyy käsittelemään

jopa 1,3 kg:n painoista taikinaa.

Tukeva ote

Käyttömukavuuden takaavat esimerkiksi kätevä

pystytuki ja tukeva ote.

Tukeva metallirunko

Vatkaimen runko on kokonaan metallia, ja sen

vispilät ja taikinakoukut ovat ruostumatonta

terästä.

Tehokkaat SS-vispilät

Vispilöiden ja taikinakoukkujen tehokkaan

muotoilun ansiosta Robust-vatkain sekä

sekoittaa ainekset että vaivaa taikinat.

Konepestävät lisäosat

Helposti puhdistettava sileiden pintojen sekä

konepestävien lisäosiensa ansiosta.

 

Yleiset tiedot

Turbotoiminto

Nopeudet: 3

Johdon säilytyspidin

Lisätarvikkeet

Taikinakoukut

Kierretyt lankavispilät

Muotoilutiedot

Vispilät ja taikinakoukut: Ruostumatonta

terästä

Kotelon materiaali: Valettu alumiini

Väri(t): Alumiini ja harmaa

Tekniset tiedot

Virta: 360 W

Taajuus: 50/60 Hz

Jännite: 220–240 V

Johdon pituus: 1,70 m

Mitat

Pakkauksen mitat (LxKxS): 34,9 x 12,8 x 30,3

Laitteen paino: 1,6 kg

Paino pakattuna: 2,2 kg

Helppo puhdistaa

Konepestävät lisäosat

Sileät pinnat

Takuu

Laajennettu takuu: 3 vuoden tuotetakuu

Ympäristö

Valmistettu uusiomateriaaleista: 16 %

Uusiomateriaalit: 79 %

Valmiustilan virrankulutus: 0,1 W
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