
Stavmikser

Avance Collection

 
700 W, Promix, blandestav i
metall

Forskjellige hastigheter og
turbo

Kompakt hakker, beger

 
HR1641/00

Kraftfull kontroll
Lag mat på din egen måte med SpeedTouch

Med Philips Avance SpeedTouch Stavmikser veksler du enkelt mellom ulike hastighetsinnstillinger med et lett

fingertrykk.

Beste mikseresultat i løpet av sekunder

Optimal flyt- og mikseytelse

Kraftig stavmiksermotor på 700 W for beste mikseresultater

Allsidig og multifunksjonell

Hakker til å hakke urter, nøtter, ost, sjokolade og løk

1 l ProMix-beger for optimal blanding, visping, miksing

Intuitiv og brukervennlig

Antisprutbeskyttelse for kniven med spesiell vifteform

Ergonomisk utformet grep for sikker og enkel håndtering

Utløsersystem med én knapp for enkel montering

SpeedTouch-teknologi for intuitiv innstilling av riktig hastighet

Pålitelig og slitesterk

Miksekniv i herdet rustfritt stål

To års garanti



Stavmikser HR1641/00

Høydepunkter

ProMix-mikseteknologi

Philips' ProMix er utviklet i samarbeid med det

prestisjetunge universitetet i Stuttgart, og har

en unik og avansert teknologi med en trekantet

form for optimal flyt og maksimal ytelse for

raskere og jevnere miksing.

Kraftig 700 W motor

Stavmikseren fra Philips med kraftig og

pålitelig motor på 700 watt kan mikse nesten

alle typer ingredienser og gir et jevnt resultat.

Med den kraftige motoren kan stavmikseren

også kjøre med mange forskjellige tilbehør.

Kompakt hakkertilbehør

Med det kompakte hakkertilbehøret til

stavmikseren fra Philips kan du hakke urter,

nøtter, ost, sjokolade og løk.

Kniv i rustfritt stål

Stavmikseren fra Philips har en miksekniv i

herdet rustfritt stål. Formen på kniven er

optimalisert for sammen med den

trekantformede ProMix-miksestangen å kunne

gi de beste mikseresultatene. Den er matsikker

og ruster ikke.

To års garanti

Med to års verdensomspennende garanti.

Deksel for kniven mot sprut

Den spesielle vifteformen på den nedre delen

av stavmikseren garanterer at det ikke spruter

eller søler når du mikser.

Ergonomisk gummihåndtak

Den har et ergonomisk, mykt håndtak som er

utformet for å gi et sikkert og trygt grep, og som

hjelper til med å manøvrere stavmikseren

under bruk.

Utløsersystem med én knapp

Enkel og rask tilkobling og frigjøring av

miksstangen og alt tilbehøret med bare én

finger.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Inkludert: Kompakt hakker, Beger

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: Avtagbart skaft, Kan vaskes

i oppvaskmaskin, Turbofunksjon, Variabel

hastighet

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraftighet

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet, kompakt hakker: 300 ml

Ledningslengde: 1,2 m

Frekvens: 50/60 Hz

Drift: 700 W

Spenning: 220–240 V

Kapasitet, kanne: 1 L

Utforming

Farge: Hvit

Overflate

Materialtilbehør: SAN-plast

Materiale, stang: Metall

Materiale, kniv: Rustfritt stål

Materiale i hoveddelen: ABS-plast
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