Mikser
Avance Collection
750 W
Utallige hastigheter + turbo
Visper i rustfritt stål
3,4 l roterende bolle

HR1594/00

Enkelt fra sukkerbrød til harde deig
Ekte allsidighet med tilbehøret
Philips' unike FlexiMix kommer til i alle hjørner, og den kraftige motoren på 750 W
sørger for et superjevnt resultat uten klumper. Ubegrenset hastighetsinnstilling gir
maksimal kontroll over miksingen, mens eltekrokene og den selvdrevne
metallbollen gir stor allsidighet.
Superjevnt, klumpefritt resultat
FlexiMix-funksjon gjør at vispene kan nå alle hjørnene
Perfekte deiger og desserter i løpet av minutter
Kraftig 750 W motor
Maksimal kontroll over miksing
Maksimal eﬀekt til miksingen
Perfekt allsidighet
Ekte allsidighet med tilbehøret
Leveres med visper og eltekroker
Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin
Oppleves som enkel
For enkel bruk

Mikser

HR1594/00

Høydepunkter
Diverse tilbehør

Kraftig motor

Turbo

Diverse tilbehør, blant annet 3,4 l blandebolle i
rustfritt stål som håndterer et stort mangfold av
ingredienser for alle favorittoppskriftene dine

En kraftig og stillegående motor til å
piske/vispe og elte til resultatet blir perfekt.

Turbo-hastighet for å vispe/mikse til resultatet
blir perfekt

Utallige hastigheter

Kan vaskes i oppvaskmaskin

Varierer hastigheten for å gi deg maksimal
kontroll over miksingen.

Alt tilbehøret kan vaskes i oppvaskmaskinen
slik at det er enkelt å holde det allsidige
produktet rent

Visper og eltekroker

Et par stålvisper og eltekroker i rustfritt stål for
alle oppskrifter for å piske/blande og elte på
en perfekt måte.

Selvdreven bolle

FlexiMix-funksjon

Selvdreven bolle gjør det enkelt å vispe/mikse
og elte deig til du får et perfekt resultat
Den unike FlexiMix-funksjonen til Philipsmikseren gir brukeren frihet til å bevege
vispene opp og ned i alle hjørner av bollen på
en enkel måte.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på
ett eller ﬂere av de grønne nøkkelområdene –
energieﬀektivitet, emballasje, farlige
materialer, vekt, resirkulering og kassering og
pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesiﬁkasjoner
Tilbehør som følger med
Eltekroker i rustfritt stål
Visper i rustfritt stål
3,4 l bolle i rustfritt stål
Slikkepott

Designmessige spesiﬁkasjoner
Farge(r): Svart/hvit
Generelle spesiﬁkasjoner
Turbofunksjon
FlexiMix-system

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Utgivelsesdato
2019‑03‑28
Versjon: 6.2.1

Spesiﬁkasjonene kan endres uten
varsel. Varemerker tilhører
Koninklijke Philips N.V. eller deres
respektive eiere.

EAN: 08 71010 35956 25

www.philips.com

Tekniske spesiﬁkasjoner
Drift: 750 W
Hastigheter: Varierer
Service
To års garanti

