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550 W

5 snelheden en turbo

SoftPro

Carribean blue

 

HR1583/00

Krachtig en efficiënt mixen voor gladde cakes
Luchtige slagroom en meringues met de SoftPro-garde

Zachte ingrediënten zoals eiwit worden perfect geklopt dankzij de SoftPro-garde.

De vorm en speciale nylon coating zorgen ervoor dat ingrediënten voorzichtig en

op gelijkmatige wijze worden gemengd. De krachtige motor van 550 W kan zelfs

het taaiste deeg aan.

Consistente en uitstekende resultaten bij zachte ingrediënten

SoftPro-garde voor voorzichtig en gelijkmatig mixen

Hoogwaardige roestvrijstalen kloppers en deeghaken

Krachtig mixen en kneden

Motorvermogen van 550 W voor zelfs de zwaarste deegsoorten

5 snelheden plus turbo voor maximale controle

Snel en eenvoudig te gebruiken en op te bergen

De kabels netjes houden is eenvoudig met de clip

Blijf gefocust op het mixen met het grote bedieningspaneel



Mixer HR1583/00

Kenmerken Specificaties

SoftPro-garde

De grootte van de luchtbelletjes is een van de

bepalende factoren voor de consistentie van

gemixte gerechten, zoals meringues. De

speciale vorm van SoftPro zorgt voor fijnere

luchtbelletjes met een consistentere grootte

dan traditionele dubbele kloppers. De extra

zachte nylon/siliconen coating zorgt dat uw

pannen en kommen niet beschadigen*

Hoogwaardig roestvrij staal

Hoogwaardige roestvrijstalen kloppers en

deeghaken

Motor van 550 W

De krachtige 550 W motor maakt licht werk van

het taaiste deeg

5 snelheidsstanden

Met tal van snelheden hebt u de beste controle

om te mixen.

Snoerclip

De kabels netjes houden is eenvoudig met de

clip

Groot bedieningspaneel

Blijf gefocust op het mixen. Met het grote

bedieningspaneel en de turboknop kunt u

intuïtief de beste snelheidsstand selecteren

voor elk moment.

Accessoires

Inclusief: Klopper met twee ballonnen, Garde,

Deeghaken

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Algemene specificaties

Aantal snelheidsstanden: 5

Productkenmerken: Turbofunctie

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Snoerlengte: 1,2 m

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 550 W

Ontwerp

Kleur: Caribisch blauw

Kleur bedieningspaneel: Kasjmiergrijs

Afwerking

Materiaal accessoires: Roestvrij staal

Materiaal hoofdunit: ABS-plastic
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