
 

Mixer
Avance Collection

 
750 W

Uendelig hastighed + turbo

Piskeris i rustfrit stål

Roterende skål på 3,4 l

 

HR1594/00 Nem fra kagedej til hård dej
Ægte alsidighed med tilbehør

Philips unikke FlexiMix når ud i alle hjørner, og den kraftige motor på 750 W motor

sikrer superjævne resultater uden klumper. Fuld kontrol over hastighedsindstilling

giver maksimal kontrol over miksning, og dejkrogene og den selvdrevne metalskål

giver ægte alsidighed.

Superjævnt resultat uden klumper

FlexiMix-funktionen gør det muligt for piskeriset at nå ud i alle hjørner

Perfekte deje og desserter på minutter

Kraftig motor på 750 W

Maksimal kontrol over miksning

Maksimal effektivitet til din miksning

Perfekt alsidighed

Ægte alsidighed med tilbehør

Piskeris og dejkroge medfølger

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Enkelhed i oplevelsen

Til nem brug



Mixer HR1594/00

Vigtigste nyheder

Forskelligt tilbehør

Forskelligt tilbehør, inklusive en mikseskål på

3,4 L i rustfrit stål til sikker håndtering af en

lang række ingredienser til alle dine foretrukne

opskrifter

Piskeris og dejkroge

Et par piskeris og dejkroge i rustfrit stål til alle

dine opskrifter sørger for et perfekt

pisket/blandet/æltet resultat.

FlexiMix-funktion

Philips-mixerens unikke FlexiMix-funktion

giver brugeren frihed til at flytte piskeriset op

og ned i alle hjørner af skålen uden problemer.

Kraftfuld motor

En stærk og lydløs motor til at piske og ælte til

perfektion.

Fuldt kontrollerbar hastighed

Varierer hastighed for at give dig optimal

kontrol over miksningen.

Selvdreven skål

Selvdreven skål, så du uden besvær kan

piske/mikse og ælte dej til perfektion

Turbo

Turbohastighed til at piske/blande og ælt til

perfektion

Kan gå i opvaskemaskinen

Alt tilbehør kan vaskes i opvaskemaskinen, så

det er nemt for dig at holde dette alsidige

produkt rent

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.

 



Mixer HR1594/00

Specifikationer

Inklusive tilbehør

Dejkroge i rustfrit stål

Båndpiskeris i rustfrit stål

3,4 L skål i rustfrit stål

Spatel

Designspecifikationer

Farve(r): Hvid/sort

Generelle specifikationer

Turbofunktion

FlexiMix-system

Tekniske specifikationer

Strøm: 750 W

Hastighedsindstillinger: Varierer

Service

2 års reklamationsret
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