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600 W

stav i metall

visp og to tilbehør

 

HR1651/90

Maksimale resultater, minimal anstrengelse
Revolusjonerende tommelgrepdesign for enkel håndtering

Stavmikseren HR1651/90 i Philips' Avance-serie har en revolusjonerende

tommelgrepdesign og kombinerer en sterk og pålitelig motor med flere

hastighetsinnstillinger (20), slik at du får kraften, hastigheten og tryggheten du

trenger for å oppnå best mulig resultater.

Komfortabelt grep og enkel håndtering

Utløsing med én knapp

Tommelgrepdesign

Et jevnt resultat på få sekunder

Ekstra kraftig turboknapp

20 hastighetsinnstillinger

Enkel behandling og oppbevaring

Beskyttelsesdeksel for å beskytte miksekniven under oppbevaring

1 liters kanne med lokk til oppbevaring av supper, pureer og drikker

Pisker krem, mousse, eggehviter og skummer melk

Melkeskummer med unik utforming for nydelige kaffespesialiteter

Visptilbehør til å piske krem, majones og mer

Ingen spruting når du mikser

Deksel for kniven mot sprut



Stavmikser HR1651/90

Høydepunkter

Tommelgrepdesign

Tommelgrepdesign med store brytere.

Utløsing med én knapp

Utløsing med én knapp for at apparatet skal

være enkelt å sette sammen og ta fra

hverandre.

20 hastighetsinnstillinger

20 hastighetsinnstillinger for optimal ytelse.

Ekstra kraftig turboknapp

Stavmikseren fra Philips har en ekstra kraftig

turboknapp for de mest gjenstridige

ingrediensene.

1 liters kanne med lokk

1 liters kanne med lokk til oppbevaring av

supper, pureer og drikker

Visptilbehør

Ett visptilbehør for stavmikseren fra Philips til å

vispe krem, majones, pannekakerøre og mer.

Gjør stavmikseren multifunksjonell og allsidig.

Melkeskummer

Melkeskummer med unik utforming for

nydelige kaffespesialiteter

Beskyttelsesdeksel

Beskyttelsesdeksel for å beskytte miksekniven

under oppbevaring

Deksel for kniven mot sprut

Ikke noe sprut eller søl når du blander.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.

 



Stavmikser HR1651/90

Spesifikasjoner

Designmessige spesifikasjoner

Tilgjengelige farger: Svart

Materiale, kniv: Rustfritt stål

Materiale, kabinett: Rustfritt stål og PP

Materiale, kanner: SAN

Materiale, skaft: Rustfritt stål

Generelle spesifikasjoner

Avtagbart skaft

Hastigheter: 20 hastigheter

Turbofunksjon

Tilbehør

Melkeskummer

Beskyttelsesdeksel

Visp

Beger

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 600 W

Spenning: 220–240 V
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