
Stavmixer

Viva Collection

 
650 W, metallstång

Dubbelverkande kniv

1,7-litersbägare, XL-hackare,
visp

16 hastigheter + turbo

 

HR1617/90 Njut av hemlagad mat och dryck när du vill
Mixa, hacka och vispa enkelt med vilken hastighet du vill

I den här stavmixern från Philips kombineras en effekt på 650 W med en

dubbelverkande kniv, vilket ger ett enastående slätt resultat på bara några

sekunder. Det har aldrig varit så enkelt att tillreda hälsosam och utsökt hemlagad

mat.

Ett slätt resultat på några sekunder

Dubbelverkande kniv

Välj den optimala hastigheten för alla typer av ingredienser

Turboknapp med extra kraft för de tuffaste ingredienserna

Kraftfull 650 W motor

Enkel tillredning och förvaring

1,7 l oval bägare för att laga mat eller förvara apparaten

Mjukt grepp och mjuka knappar

Visptillbehör för att vispa grädde och majonnäs

Tillbehör till multihackare för hackning av stora mängder

Inget stänk när du mixar

Knivskydd som förhindrar stänk

Snabb och enkel rengöring

Löstagbart skaft i rostfritt stål



Stavmixer HR1617/90

Funktioner

16 hastigheter och turbofunktion

Med 16 hastighetsinställningar kan du välja

den optimala hastigheten för alla typer av

ingredienser, och få önskad konsistens samt

perfekta mixningsresultat.

Turboknapp

För de hårdaste ingredienserna.

Dubbelverkande kniv

Den dubbelverkande kniven i Philips stavmixer

skär både horisontellt och vertikalt.

Knivskydd som förhindrar stänk

Inget stänk eller spill när du mixar.

1,7 l oval bägare

1,7 l oval bägare för att laga mat eller förvara

apparaten

Multihackare

Tillbehör till multihackare för hackning av stora

mängder nötter, lök, kött och mycket mer.

Visptillbehör för att vispa

Visptillbehör för att vispa grädde och majonnäs

Mjukt grepp och mjuka knappar

Det mjuka greppet och knapparna gör att

produkten är bekväm att använda.

Löstagbart skaft i rostfritt stål

Löstagbart skaft i rostfritt stål

Kraftfull 650 W motor

Kraftfull 650 W motor

 



Stavmixer HR1617/90

Specifikationer

Designspecifikationer

Färg(er): Svart och silver

Stångmaterial: Metall

Kniv, material: Rostfritt stål

Material, hölje: PP och gummi

Behållare, material: SAN

Allmänna specifikationer

Turbofunktion

Hastighetsinställning: 16

Tillbehör

Hackare: Multihackare

Visp

Tekniska specifikationer

Bägarens kapacitet: 1,7 L

Frekvens: 50/60 Hz

Spänning: 220-240 V

Wattal: 650 W

Sladdlängd: 1,3 m

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2019‑03‑10

Version: 4.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

