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2 nopeutta ja turbotoiminto

Lisävarusteena vatkain ja
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HR1629/00

2-in-1-sauvasekoitin ja vatkain
650 W ProMix, turbotoiminto ja vatkain

Philips-sauvasekoittimessa on 650 watin teho, ProMix-sekoitustekniikka ja

turbotoiminto, jotka yhdessä selviävät haastavistakin aineksista. Vatkainosan

ansiosta sekoittimella voi vispata myös esimerkiksi valkuaisia ja kermavaahtoa.

Tasainen tulos hetkessä

Optimaalista ruoanvalmistusta ja sekoitustehoa

Tehokas moottori optimaaliseen ruoanvalmistukseen

Turbopainike kovimpien aineiden käsittelyyn

Ei roiskeita sekoittamisen aikana

Roiskumisen estävä käyrä teräsuojus

Useita reseptejä

Philips-sauvasekoittimen vatkainlisävaruste, jossa 2 vispilää

Teholeikkuri yrttien, pähkinöiden, juuston, suklaan ja sipulien hienontamiseen

Helppokäyttöinen

Kahden painikkeen vapautus helpottaa sauvaosan irrotusta



Sauvasekoitin HR1629/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

ProMix-sekoitustekniikka

Philipsin ainutlaatuinen, edistyksellinen

ProMix-sekoitustekniikka on kehitetty

yhteistyössä arvostetun Stuttgartin yliopiston

kanssa. Virtausta parantava kolmiomuoto takaa

erinomaisen sekoitustehon, joten saat tasaisen

sekoitustuloksen nopeasti ja luotettavasti.

650 watin moottori

Tehokkaan 650 watin moottorin ansiosta

sauvasekoittimella voi sekoittaa lähes mitä

tahansa aineksia.

Turbotoiminto

Turbotoiminnon ansiosta Philipsin

sauvasekoitin pystyy kovimpiinkin aineksiin.

Roiskeilta suojaava teräsuojus

Sauvasekoittimen alaosan käyrä muoto estää

roiskeet ja sotkut.

Lisävarusteena vatkain, jossa 2 vispilää

Philips-sauvasekoittimen kahden vispilän

vatkainlisävarusteella vatkaat jopa

kakkutaikinaa. Vatkaimella voit sekoittaa ja

vispata suuriakin määriä nopeasti ja

tehokkaammin kuin yhdellä vispilällä tai käsin.

Voit valmistaa mm. kakku-, sokerikakku- ja

muffinssitaikinaa sekä vaahdottaa kermaa,

munia ja paljon muuta.

Kompakti teholeikkuri

Philipsin sauvasekoittimen kompaktilla

teholeikkurilla hienonnat yrtit, pähkinät,

juuston, suklaan ja sipulit.

Kahden painikkeen vapautus

Kahden painikkeen vapautuksen ansiosta

Philips-sauvasekoittimen sauvaosa on helppo

irrottaa puhdistamista varten.

Lisätarvikkeet

Teholeikkuri: Kompakti teholeikkuri

Vatkain

Muotoilutiedot

Väri(t): Valkoinen, metalli ja punainen

Runko: Metalli

Kotelon materiaali: PP, muovi

Terän materiaali: Ruostumatonta terästä

Yleiset tiedot

Irrotettava varsi: 2 painiketta

Nopeusasetus: 2 (myös turbo)

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1,2 m

Taajuus: 50/60 Hz

Virta: 650 W

Jännite: 220–240 V
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