
 

Stavblender

Avance Collection

 
700 W ProMix metalstav

Variabel hastighed og turbo-
funktion

Foodprocessor, piskeris, bæger

 

HR1647/00 Ultimativ kontrol, tilberedning af forskellig frisk

mad
Tilbered en lang række fødevarer på din egen måde med

SpeedTouch

Kraftfuld Philips-stavblender med 700 W motoreffekt, ProMix-blenderteknologi

og SpeedTouch-knap, der giver intuitiv betjening: Jo mere du trykker, desto højere

effekt. Med denne stavblender kan du lave frisklavet mad, som du vil have den.

De bedste blenderesultater på få sekunder

Optimal tilberedning og blendefunktion

Stavblender med kraftig 700 W motor, der giver de bedste blenderesultater

Alsidig og multifunktionel

Foodprocessor til at skiveskære og rive alle dine ingredienser

Pisketilbehør til piskning af flødeskum, mayonnaise og meget mere

1 l ProMix-bæger til optimal blendning, piskning og blanding

Intuitiv og nem at bruge

Anti-splash knivafskærmning med speciel bølgeform

Ergonomisk designet greb, der giver en sikker og nem håndtering

Nem udløsning med én knap for nem montering

SpeedTouch-teknologi til intuitiv indstilling af korrekt hastighed

Driftsikkert og holdbart

Blenderkniv i hærdet, rustfrit stål

2 års reklamationsret



Stavblender HR1647/00

Vigtigste nyheder

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.

Kraftig 700 W motor

Philips-stavblenderen med kraftig og pålidelig

motor på 700 W kan blende næsten alle

ingredienser og giver fine resultater. Med

denne motoreffekt kan håndblenderen samtidig

trække en lang række tilbehør.

Foodprocessortilbehør

Med Philips-stavblenderens

foodprocessortilbehør på 1,5 l kan du

skiveskære og rive ingredienser som f.eks.

grøntsager, urter, kød og ost.

Pisketilbehør

Enkelt pisketilbehør til Philips-stavblenderen til

piskning af flødeskum, mayonnaise,

pandekagedej m.m. Gør stavblenderen

multifunktionel og alsidig.

1 l ProMix-bæger

Et trekantet bæger på 1 l følger med

stavblenderen. Stavblenderens bæger fås med

en praktisk hældetud og målangivelser.

Bægerets unikke, trekantede form gør det nemt

at holde fast i og skaber en hvirvel, der trækker

ingredienserne ned mod bunden af bægeret,

hvor ProMix-blenderstaven befinder sig og

giver en optimal blendning, piskning og

blanding.

Anti-splash knivafskærmning

Den specielle bølgeform i den nederste del af

håndblenderens stav garanterer, at det ikke

sprøjter eller griser, mens du blender.

Ergonomisk gummigreb

Ergonomisk, blødt greb, som er designet til at

give et sikkert greb, gør det nemt at holde og

styre stavblenderen under brug.

Enkeltknaps udløsersystem

Enkel, hurtig og nem montering og afmontering

af blenderstaven og tilbehøret med blot én

finger.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.



Stavblender HR1647/00

Specifikationer

Tilbehør

Inklusive: Redskab til foodprocessor, Piskeris,

Bæger

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: Aftagelig stav, Kan gå i

opvaskemaskinen, Turbofunktion, Variabel

hastighed

Tekniske specifikationer

Frekvens: 50/60 Hz

Strøm: 700 W

Spænding: 220-240 V

Bægerkapacitet: 1 L

Ledningslængde: 1,2 m

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Design

Farve: Hvid

Overflade

Tilbehørsmateriale: SAN-plastik

Materiale: stav: Metal

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Materiale: basisenhed: ABS-plastik
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