
Stavblender

Viva Collection

 
650 W, metalstav

Dobbeltfunktionskniv

Bæger på 1 l, hakker

16 hastigheder + turbofunktion

 

HR1615/90

Nyd hjemmelavet mad og drikke hver dag
Nem blendning og hakning ved forskellige hastigheder

Stavblenderen fra Philips kombinerer 650 W effekt med en dobbeltfunktionskniv

og flere hastigheder, som giver dejligt ensartede resultater på få sekunder. Aldrig

har det været så enkelt at lave lækker hjemmelavet mad!

En fin konsistens i løbet af få sekunder

Dobbeltfunktionskniv

Vælg den optimale hastighed til alle slags ingredienser

Ekstra kraftig turbo-knap til de tungeste ingredienser

Kraftig 650 W motor

Nem anvendelse og opbevaring

Blødt greb og bløde knapper

Hakketilbehør

Bæger på 1 l til målestavblender

Ingen sprøjt, mens du blender

Anti-splash knivafskærmning

Hurtig og nem rengøring

Aftageligt skaft i rustfrit stål



Stavblender HR1615/90

Vigtigste nyheder

16 hastigheder og turbo

Med 16 hastighedsindstillinger kan du vælge

den optimale hastighed til alle ingredienstyper

og opnå din foretrukne konsistens eller de

jævneste blendningsresultater.

Turboknap

Til de tungeste ingredienser.

Dobbeltfunktionskniv

Philips-stavblenderens dobbeltfunktionskniv

skærer både vandret og lodret.

Anti-splash knivafskærmning

Ingen sprøjt, mens du blender.

Hakketilbehør

Hakketilbehør til at hakke løg, ost osv.

Blødt greb og bløde knapper

Blødt greb og bløde knapper giver komfort, når

du bruger produktet.

Aftageligt skaft i rustfrit stål

Aftageligt skaft i rustfrit stål

Bæger på 1 l

Med bægeret på 1 l kan du afmåle

ingredienserne til dine opskrifter, men også

hurtigt blende supper, pureer og shakes.

Kraftig 650 W motor

Kraftig 650 W motor

 



Stavblender HR1615/90

Specifikationer

Designspecifikationer

Farve(r): Sort og sølv

Materiale: stav: Metal

Materiale: kabinet: PP og gummi

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Materiale: blenderglas: SAN

Generelle specifikationer

Turbofunktion

Aftagelig stav: Med 2 knapper

Hastighedsindstilling: 16

Tilbehør

Hakker: Kompakt hakker

Bæger: 1 L

Tekniske specifikationer

Frekvens: 50/60 Hz

Spænding: 220-240 V

Watt-tal: 650 W

Ledningslængde: 1,3 m

Bægerkapacitet: 1 L
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