
Staafmixer

Daily Collection

 
550 W, kunststof staaf

ProMix

1 snelheid

 

HR1600/00

Zelf in een handomdraai gezond eten maken

Voor de perfecte soep, puree of shake

De Philips Daily Collection-staafmixer beschikt over een vermogen van 550 W en

een uniek vormgegeven voet. Eenvoudig en snel gladde soep, puree en shakes.

Gezond voedsel bereiden was nog nooit zo gemakkelijk!

Een heerlijk vloeibaar resultaat in luttele seconden

Optimale toevoer van etenswaren en mixprestaties

Gebruiksvriendelijk

Ontkoppelingssysteem met 2 knoppen voor gemakkelijk verwijderen van staafmixer

Eén schakelaar

Gestroomlijnde handgreep die voor iedereen prettig in de hand ligt

Voor perfecte soepen, puree en shakes

Sterke motor van 550 W



Staafmixer HR1600/00

Kenmerken Specificaties

ProMix-mengtechnologie

Philips ProMix is ontwikkeld in samenwerking

met de prestigieuze universiteit van Stuttgart,

en is een unieke en geavanceerde technologie

met een specifieke driehoekige vorm voor

optimale toevoer van etenswaren en maximale

prestaties voor sneller en constanter mixen.

Ontkoppelingssysteem met 2 knoppen

Met het ontkoppelingssysteem met 2 knoppen

van de Philips-staafmixer verwijdert u de

staafmixer in een handomdraai, zodat u deze

eenvoudig kunt schoonmaken.

Eén schakelaar

Eén schakelaar voor gebruiksgemak.

Gestroomlijnde handgreep

De Daily Collection-staafmixer heeft een

gestroomlijnde handgreep die voor iedereen

prettig in de hand ligt.

Sterke motor van 550 W

Sterke 550 W-motor voor de taaiste

ingrediënten.

Accessoires

Beker: 0,5 liter

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Wit

Materiaal staaf: Plastic

Materiaal behuizing: PP en rubber

Materiaal beker: SAN

Materiaal mes: Roestvrij staal

Algemene specificaties

Verwijderbare staaf: Met 2 knoppen

Snelheidsstand: 1

Technische specificaties

Snoerlengte: 1,25 m

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 550 W

Voltage: 220 - 240V volt

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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