
Stavmikser

Viva Collection

 
650 W, metallstang

Double-action-kniv

1,7 l beger, ekstra stor hakker,
visp

16 hastigheter + turbo

 

HR1617/90 Nyt hjemmelaget mat og drikke hver dag
Enkel miksing, hakking og visping ved alle hastigheter

Philips HR1617/90 stavmikser kombinerer 650 watt effekt med en Double-Action-

kniv og flere hastighetsinnstillinger. Dette gir et utrolig jevnt resultat på få sekunder.

Det har aldri vært så enkelt å tilberede sunn og deilig hjemmelaget mat!

Et jevnt resultat på få sekunder

Double-action-kniv

Velg optimal hastighet for alle typer ingredienser

Ekstra kraftig turboknapp for de tøffeste ingrediensene

Kraftig motor på 650 W

Enkel behandling og oppbevaring

1,7 l oval kanne for tilbereding av mat eller oppbevaring av apparatet

Mykt håndtak og myke knapper

Visptilbehør for pisking av krem og majones

Tilbehør til ekstra stor hakker for hakking av store mengder

Ingen spruting når du mikser

Deksel for kniven mot sprut

Rask og enkel rengjøring

Avtakbart skaft i rustfritt stål



Stavmikser HR1617/90

Høydepunkter

16 hastigheter og turbo

Med 16 hastighetsinnstillinger kan du velge

optimal hastighet for alle typer ingredienser og

oppnå den perfekte konsistensen eller de

jevneste mikseresultatene.

Turboknapp

For de mest gjenstridige ingrediensene.

Double-Action kniv

Double-action-kniven til Philips-stavmikseren

kutter horisontalt og vertikalt.

Deksel for kniven mot sprut

Ikke noe sprut eller søl når du blander.

1,7 l oval kanne

1,7 l oval kanne for tilbereding av mat eller

oppbevaring av apparatet

Ekstra stor hakker

Tilbehør til ekstra stor hakker for hakking av

store mengder med nøtter, løk, kjøtt og mer.

Visptilbehør for visping

Visptilbehør for pisking av krem og majones

Mykt håndtak og myke knapper

Det myke håndtaket og de myke knappene gir

komfort når du bruker produktet.

Avtakbart skaft i rustfritt stål

Avtakbart skaft i rustfritt stål

Kraftig motor på 650 W

Kraftig motor på 650 W

 



Stavmikser HR1617/90

Spesifikasjoner

Designmessige spesifikasjoner

Farge(r): Svart og sølv

Materiale, stang: Metall

Materiale, kniv: Rustfritt stål

Materiale, kabinett: PP og gummi

Materiale, kanne: SAN

Generelle spesifikasjoner

Turbofunksjon

Hastighetsinnstilling: 16

Tilbehør

Hakker: Ekstra stor hakker

Visp

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet, kanne: 1,7 l

Frekvens: 50/60 Hz

Spenning: 220–240 V

Wattstyrke: 650 W

Ledningslengde: 1,3 m
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