
Stavmikser

Daily Collection

 

550 W, metallstang

ProMix

0,5 l beger, hakker

Én hastighet

 

HR1605/00

Sunn hjemmelaget mat på en enkel måte

For perfekt miksing av supper og hakkede urter

Philips Daily Collection stavmikser kombinerer 550 W effekt med en unikt utformet

miksefot og hakkertilbehør. Dette gir et svært jevnt resultat når du lager supper og

hakker urter. Det har aldri vært enklere å tilberede sunn mat.

Et jevnt resultat på få sekunder

Trekantform gir optimal flyt og mikseytelse

Lett å bruke

Utløsersystem med to knapper gjør det enkelt å fjerne miksestaven

Enkelt bytte

Slankt grep som passer alle hender

For perfekte supper, pureer og drikker

Sterk motor på 550 W

Tilbered ingredienser slik du vil

Hakker til å hakke urter, nøtter, ost, sjokolade og løk



Stavmikser HR1605/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

2-knappers utløsersystem

Med utløsersystemet med to knapper på

stavmikseren fra Philips er det enkelt å fjerne

miksestaven, slik at den blir enkel å rengjøre.

Enkelt bytte

Enkelt bytte for enkel bruk.

Slankt grep

Daily Collection-stavmikseren har et slankt

grep som passer til alle hender.

Sterk motor på 550 W

Sterk motor på 550 W for de mest gjenstridige

ingrediensene.

ProMix-mikseteknologi

Sammen med det anerkjente universitetet i

Stuttgart har vi utviklet ProMix-teknologien i

stavmikseren fra Philips. Det er en avansert

teknologi for mer konsekvent og raskere

miksing. Den unike ProMix-mikseteknologien i

stavmikserne fra Philips bruker en trekantform

for å skape optimal flyt og har nå enda bedre

ytelse slik at du kan lage jevne supper og

smoothies.

Kompakt hakkertilbehør

Med det kompakte hakkertilbehøret til

stavmikseren fra Philips kan du hakke urter,

nøtter, ost, sjokolade og løk.

Tilbehør

Beger: 0,5 l

Hakker: Kompakt hakker

Designmessige spesifikasjoner

Farge(r): Hvit

Materiale, stang: Metall

Materiale, kabinett: PP og gummi

Materiale kanne: SAN

Materiale, kniv: Rustfritt stål

Generelle spesifikasjoner

Avtagbart skaft: Med 2 knapper

Hastighetsinnstilling: 1

Tekniske spesifikasjoner

Frekvens: 50/60 Hz

Drift: 550 W

Spenning: 220–240 V V

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering

og kassering og livstidspålitelighet.
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