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650 W

ProMix-metalstav

2 hastigheder inkl. turbo

Mixertilbehør og hakker

 

HR1629/00

2-i-1-stavblender med mixerfunktion
650 W ProMix med turbofunktion og mixertilbehør

Philips-stavblenderen kombinerer en effekt på 650 W med ProMix-

blenderteknologi og turbofunktion, så du får jævne resultater endda ved

krævende arbejde. Takket være mixertilbehøret kan den nemt lave kagedej,

æggehvider og fløde.

En fin konsistens i løbet af få sekunder

Optimal tilberedning og blendefunktion

Kraftig motor til optimal tilberedning af mad

Turbo-knap til de tungeste ingredienser

Ingen sprøjt, mens du blender

Anti-splash knivafskærmning med speciel bølgeform

Anvend et bredt udvalg af opskrifter

Mixertilbehør med to piskeris til Philips-stavblender

Hakker til at hakke urter, nødder, ost, chokolade og løg

Nem at anvende

2-knaps udløsersystem, der gør det let at fjerne blenderstaven



Stavblender HR1629/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

ProMix-blenderteknologi

Philips ProMix, som er udviklet i samarbejde

med det prestigefyldte Stuttgart University, er

en unik, avanceret teknologi, der bruger en

særlig trekantet form for at skabe optimal

tilberedning, maksimal ydelse og hurtigere,

mere ensartet blendning.

650 W motor

Med den kraftige motor på 650 W kan den

blende nærmest enhver ingrediens.

Turbofunktion

Med turbofunktionen på Philips-stavblenderen

kan du blende selv de sværeste ingredienser.

Anti-splash knivafskærmning

Den specielle bølgeform i den nederste del af

håndblenderens stav garanterer, at det ikke

sprøjter eller griser, mens du blender.

Mixertilbehør med 2 piskeris

Dette mixertilbehør eller det dobbelte piskeris

til Philips-stavblenderen har 2 piskeris. Det kan

endda lave kagedej. Mixertilbehøret

hjælper dig med at blande og piske større

mængder hurtigere og med mere volumen end

det enkelte piskeris eller i hånden. Du kan

tilberede kagedej, sandkage, muffins, fløde,

æg og meget mere.

Kompakt hakketilbehør

Med den kompakte hakker til Philips

stavblenderen kan du hakke urter, nødder, ost,

chokolade og løg.

2-knaps udløsersystem

Med 2-knaps udløsersystemet til Philips

stavblenderen er det let at fjerne blenderstaven

for at gøre rengøring nem.

Tilbehør

Hakker: Kompakt hakker

Mixer

Designspecifikationer

Farve(r): Hvid, metal og rød

Materiale: stav: Metal

Materiale: kabinet: PP plastik

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Generelle specifikationer

Aftagelig stav: Med 2 knapper

Hastighedsindstilling: 2 (inkl. turbo)

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 1,2 m

Frekvens: 50/60 Hz

Strøm: 650 W

Spænding: 220-240 V
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