
 

Stavmixer

Avance Collection

 
700 W Promix metallstång

Variabel hastighet och turbo

Matberedare, visp, bägare

 

HR1647/00

Ultimat kontroll – laga till många olika typer av

färsk mat

Tillred en mängd olika rätter med SpeedTouch

Kraftfull Philips-stavmixer med 700 W motoreffekt, Promix-mixerteknik och

SpeedTouch-knapp för intuitiv kontroll: Ju hårdare du trycker, desto större effekt.

Med den här stavmixern får du färsk mat precis som du vill ha den.

Det bästa mixerresultat på ett par sekunder

Optimalt matflöde och mixningsprestanda

Kraftfull 700 W mixerstavsmotor för bästa mixningsresultat

Mångsidig, med många funktioner

Matberedare för att hacka, skiva och riva alla ingredienser

Visptillbehör för grädde, majonnäs med mera

1-liters ProMix-bägare för optimal mixning, vispning och blandning

Intuitiv och enkel att använda

Vågformat knivskydd som förhindrar stänk

Ergonomiskt utformat handtag för säker och enkel hantering

En enda knapptryckning för enkel ihopsättning

SpeedTouch-teknik används för att ställa in rätt hastighet

Tillförlitlig och hållbar

Mixerkniv i härdat rostfritt stål

2 års garanti



Stavmixer HR1647/00

Funktioner

ProMix-mixningsteknik

Philips ProMix, utvecklad i samarbete med

prestigefyllda Stuttgart University, är en unik

avancerad teknik med en särskild triangelform

som används för att skapa ett optimalt

matflöde och optimala prestanda för snabbare

och jämnare mixning.

Kraftfull motor på 700 W

Mixerstaven från Philips med kraftfull och

tillförlitlig motor på 700 W kan mixa nästan

alla ingredienser och ger ett jämnt och slätt

resultat. Med den här motoreffekten kan

stavmixern även driva flera olika tillbehör.

Tillbehör till matberedare

Med matberedartillbehöret på 1,5 l till Philips

mixerstav kan du hacka, skiva och riva

ingredienser som grönsaker, kryddor, kött, ost.

Visptillbehör

Med visptillbehöret blir din Philips-stavmixer

mångsidig och du kan du vispa grädde,

majonnäs, pannkakssmet och mycket mer.

ProMix-bägare 1 l

En 1-liters triangelformad bägare medföljer

mixerstaven. Mixerstavens bägare har en

praktisk pip och praktiska mått. Bägarens unika

triangelformsfunktion ger ett enkelt grepp och

skapar en virvel som drar ned ingredienserna

mot nedre delen av bägaren där ProMix-

mixerstavhöljet sitter, för optimal mixning,

vispning och blandning.

Knivskydd som förhindrar stänk

Den vågformade nederdelen på mixerstaven

förhindrar stänk och spill vid mixning.

Ergonomiskt gummihandtag

Ergonomiskt mjukt handtag som utformats för

att ge ett säkert grepp så att du enkelt kan

hålla i och styra stavmixern under användning.

Frikopplingssystem med en knapp

Enkel, snabb och lätt ihopsättning och

isärtagning av mixerstaven och alla tillbehör.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.



Stavmixer HR1647/00

Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Matberedare, Visp, Bägare

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: Löstagbart skaft, Tål att

maskindiskas, Turbofunktion, Justerbar

hastighet

Tekniska specifikationer

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 700 W

Spänning: 220-240 V

Bägarens kapacitet: 1 L

Sladdlängd: 1,2 m

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Design

Färg: Vit

Legering

Material, tillbehör: SAN-plast

Stångmaterial: Metall

Kniv, material: Rostfritt stål

Material i huvudenhet: ABS-plast
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