
Stavblender

Avance Collection

 
600 W

metalstav

Hakker og 3 tilbehørsdele

 

HR1653/90 De bedste resultater med en minimal indsats
Revolutionerende tommelfingergrebsdesign for nem

håndtering

Avance Collection-stavblenderen har et revolutionerende

tommelfingergrebsdesign og kombinerer en stærk og holdbar motor med flere

hastighedsindstillinger (20), hvilket giver dig kraft, hastighed og selvsikkerhed til at

opnå maksimale resultater med minimal indsats.

Komfortabelt greb og nem håndtering

Tommelgrebdesign

Enkeltknaps-frigørelse

En fin konsistens i løbet af få sekunder

20 hastighedsindstillinger

Ekstra kraftfuld turboknap

Nem anvendelse og opbevaring

1,7 liters ovalt bæger til tilberedning af mad eller opbevaring af enheden

Beskyttelseskappe til at beskytte blenderkniven under opbevaring

Hakker løg, urter, hård ost m.m.

Hakker til at hakke urter, nødder, ost, chokolade og løg

Pisker fløde, mousse, æggehvider og skummer mælk

Unikt designet mælkeopskummer til lækre kaffespecialiteter

Pisketilbehør til piskning af flødeskum, mayonnaise og meget mere



Stavblender HR1653/90

Vigtigste nyheder

Tommelgrebdesign

Revolutionerende tommelgrebdesign med

store knapper.

Enkeltknaps-frigørelse

Nem udløsning med én knap for nem

montering og afmontering.

20 hastighedsindstillinger

20 hastighedsindstillinger giver optimal

ydeevne.

Ekstra kraftfuld turboknap

Philips-stavblenderen har en ekstra kraftig

turboknap til de drøjeste ingredienser.

1,7 L ovalt bæger

1,7 liters ovalt bæger til tilberedning af mad

eller opbevaring af enheden

Kompakt hakketilbehør

Med den kompakte hakker til Philips

stavblenderen kan du hakke urter, nødder, ost,

chokolade og løg.

Pisketilbehør

Enkelt pisketilbehør til Philips-stavblenderen til

piskning af flødeskum, mayonnaise,

pandekagedej m.m. Gør stavblenderen

multifunktionel og alsidig.

Mælkeopskummer

Unikt designet mælkeopskummer til lækre

kaffespecialiteter

Beskyttelsesdæksel

Beskyttelseskappe til at beskytte

blenderkniven under opbevaring

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 HR1653/90

Specifikationer

Designspecifikationer

Findes i farverne: Blæksort

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Materiale: kabinet: Rustfrit stål og PP

Materiale: bægre: SAN

Materiale: stav: Rustfrit stål

Generelle specifikationer

Aftagelig stav

Hastighedsindstillinger: 20

hastighedsindstillinger

Turbofunktion

Tilbehør

Hakker: Kompakt hakker

Mælkeopskummer

Beskyttelsesdæksel

Piskeris

Bæger

Tekniske specifikationer

Strøm: 600 W

Spænding: 220-240 V
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