
Stavmixer

Daily Collection

 
550 W, metallstång

ProMix

0,5-litersbägare, hackare

1 hastighet

 

HR1605/00

Nyttig, hemlagad mat utan krångel
För perfekta soppor och hackade örter

I stavmixrarna i Philips Daily Collection kombineras 550 Watts kraft med en unikt

utformad mixerfot och hackningstillbehör. Du får härligt lena soppor och väl

hackade örter. Nu är det enklare än någonsin att laga nyttig mat!

Ett slätt resultat på några sekunder

Optimalt matflöde och mixningsprestanda

Lättanvänd

Frikopplingssystem med 2 knappar för att lätt ta bort stavmixern

En strömbrytare

Smidigt grepp som passar för alla händer

För perfekta soppor, puréer och shakes

Stark 550 W motor

Tillaga ingredienserna som du vill

Hackare för örter, nötter, ost, choklad och lök



Stavmixer HR1605/00

Funktioner Specifikationer

Frikopplingssystem med 2 knappar

Med frikopplingssystemet med 2 knappar på

Philips stavmixer kan du med lätthet lossa på

stavmixern för enkel rengöring.

En strömbrytare

En strömbrytare för enkel användning.

Smidigt grepp

Stavmixern i Daily Collection-serien har ett

smidigt grepp som passar för alla händer.

Stark 550 W motor

Stark 550 W motor för de hårdaste

ingredienserna.

ProMix-mixningsteknik

Philips ProMix, utvecklad i samarbete med

prestigefyllda Stuttgart University, är en unik

avancerad teknik med en särskild triangelform

som används för att skapa ett optimalt

matflöde och optimala prestanda för snabbare

och jämnare mixning.

Kompakt hackningstillbehör

Med det kompakta hackningstillbehöret till

Philips stavmixer kan du hacka örter, nötter,

ost, choklad och lök.

Tillbehör

Bägare: 0,5 l

Hackare: Kompakt hackare

Designspecifikationer

Färg(er): Vit

Stångmaterial: Metall

Material, hölje: PP och gummi

bägare: SAN

Kniv, material: Rostfritt stål

Allmänna specifikationer

Löstagbart skaft: Med 2 knappar

Hastighetsinställning: 1

Tekniska specifikationer

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 550 W

Spänning: 220 V–240 V

 

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.
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