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700 W, Promix-metallisauva

Nopeuden säätö ja
turbotoiminto

1 l kannu, XL-teholeikkuri,
vispilä

 

HR1643/00

Tehokas ja helppokäyttöinen sauvasekoitin
SpeedTouch-toiminnolla valmistat helposti useita erilaisia

ruokia

Tehokas Philips-sauvasekoitin, jossa on 700 watin moottori, Promix-

sekoitustekniikka ja intuitiivinen SpeedTouch-painike: mitä kovempaa puristat, sitä

tehokkaammin laite toimii. Tällä sauvasekoittimella valmistat kätevästi kaikenlaisia

tuoreita ruokia.

Täydellinen tulos muutamassa sekunnissa

Optimaalista ruoanvalmistusta ja sekoitustehoa

Täydellisiä sekoituksia tehokkaalla 700 watin sauvasekoittimella

Monipuoliset toiminnot

XL-teholeikkuri esim. sipulin, pähkinöiden, juuston ja suklaan hienontamiseen.

Vispilä esim. kerman ja majoneesin vatkaamiseen.

1 litran ProMix-kannu optimaaliseen sekoittamiseen ja vatkaamiseen

Intuitiivinen ja helppokäyttöinen

Roiskumisen estävä käyrä teräsuojus

Ergonomisesti muotoiltu kahva helpottaa käyttöä

Vapautus yhdellä painikkeella, helppo koota

SpeedTouch-tekniikka tekee nopeuden säädöstä helppoa

Luotettava ja kestävä

Karkaistu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sekoitusterä

2 vuoden takuu
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Kohokohdat

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.

Tehokas 700 watin moottori

Philipsin tehokas ja luotettava 700 watin

sauvasekoitin sekoittaa tasaisesti lähes mitä

tahansa ruoka-aineita. Tehokkaan moottorin

ansiosta sauvasekoittimella voi käyttää myös

monia lisätarvikkeita.

XL-teholeikkuri

Philipsin sauvasekoittimen XL-teholeikkurilla

(1 000 ml) hienonnat hetkessä suuria määriä

lihaa, yrttejä, pähkinöitä, juustoa, suklaata ja

sipulia.

Vispilä

Philipsin sauvasekoittimen yhden vispilän

lisävarusteella vatkaat kerman, majoneesin,

ohukaistaikinan ja paljon muuta. Voit käyttää

sauvasekoitintasi entistä monipuolisemmin.

Terä ruostumatonta terästä

Philipsin sauvasekoittimessa on karkaistu,

ruostumattomasta teräksestä valmistettu

sekoitusterä. Terän muoto on optimoitu

tuottamaan parhaan sekoitustuloksen yhdessä

kolmionmuotoisen ProMix-sekoitussauvan

kanssa. Terä on todettu turvalliseksi käyttää

elintarvikkeiden kanssa, eikä se ruostu.

2 vuoden takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu.

Roiskeilta suojaava teräsuojus

Sauvasekoittimen alaosan käyrä muoto estää

roiskeet ja sotkut.

Ergonominen kumikahva

Pehmeän tuntuinen ergonominen kahva on

turvallinen ja helpottaa sauvasekoittimen

käyttöä.

Yhden painikkeen vapautusjärjestelmä

Sauvasekoittimen ja sen lisäosien kokoaminen

ja purkaminen on niin nopeaa ja vaivatonta,

että se onnistuu yhdellä sormella.

SpeedTouch ja Turbo Boost -toiminto

Voit säätää nopeusasetusta ja käyttää Turbo

Boost -toimintoa intuitiivisesti yhdellä

painikkeella. Mitä kovempaa painat, sitä

tehokkaammin laite toimii. Vältyt roiskeilta, kun

aloitat hitaasti ja lisäät tehoa vähitellen

käyttötarkoituksen ja ruoka-aineen mukaan.

Lempiruokasi valmistuu yhtä painiketta

painamalla.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Mukana: Vispilä, XL-teholeikkuri, 2 terää,

Kannu

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: Irrotettava varsi,

Konepesun kestävä, Turbotoiminto, Säädettävä

nopeus

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1,2 m

Taajuus: 50/60 Hz

Virta: 700 W

Jännite: 220–240 V

Tilava kannu: 1 V

XL-teholeikkurin tilavuus: 1000 ml

Muotoilu

Väri: Valkoinen

Pinnoitus

Lisävarusteiden materiaali: SAN, muovi

Runko: Metalli

Terän materiaali: Ruostumatonta terästä

Rungon materiaali: ABS-muovi
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