
 

Mixer
Avance Collection

 
750 W

Hastighetsinställning och turbo

Vispar i rostfritt stål

Tillredningsskål på 3,4 l

 

HR1594/00 Enkla recept på allt från sockerkaka till hårda

degar

Verklig mångsidighet tack vare olika tillbehör

Philips unika Fleximix når alla hörn och den kraftfulla 750 W motorn ger ett jämnt

resultat utan klumpar. Hastighetsinställningen ger dig full kontroll när du mixar och

med tillbehör som degkrokarna och den självgående metallskålen uppvisar den

sin mångsidighet.

Jämna och klumpfria resultat

Med FlexiMix-funktionen når visparna alla hörn

Perfekt deg och desserter på minuter

Kraftfull 750 W motor

Maximal kontroll när du mixar

Maximal effekt när du mixar

Dra nytta av mångsidigheten

Verklig mångsidighet tack vare olika tillbehör

Vispar och degkrokar medföljer

Tillbehör som kan maskindiskas

Enkelhet genom erfarenhet

För enkel användning



Mixer HR1594/00

Funktioner

Blandade tillbehör

Urval av tillbehör inklusive 3,4 l blandningsskål

i rostfritt stål som blandar en rad ingredienser

för alla dina favoritrecept

Vispar och degkrokar

Ett par rostfria stålvispar och degkrokar så att

du kan vispa och knåda alla dina recept till

fulländning.

FlexiMix-funktion

Den unika Fleximix-funktionen på Philips-

mixern ger användaren frihet att lätt flytta

visparna uppåt och nedåt i hela skålen.

Kraftfull motor

En kraftfull och tyst motor slår/vispar och

knådar till fulländning.

Oändlig hastighet

Varierar hastigheten för att ge dig maximal

kontroll över din blandning.

Självgående skål

Självgående skål för att lätt vispa/blanda och

knåda degen till fulländning

Turbo

Turbohastighet för att vispa/blanda och knåda

till fulländning

Tål att maskindiskas

Alla tillbehör kan maskindiskas, vilket hjälper

dig att lätt hålla din mångsidiga produkt ren

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

 



Mixer HR1594/00

Specifikationer

Medföljande tillbehör

Degkrokar i rostfritt stål

Bladvispar i rostfritt stål

3,4 l rostfri stålskål

Slickepott

Designspecifikationer

Färg(er): Vit/svart

Allmänna specifikationer

Turbofunktion

FlexiMix-system

Tekniska specifikationer

Effekt: 750 W

Hastigheter: Varierar

Service

2 års garanti
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