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600 W

metallisauva

Leikkuri ja kolme lisäosaa

 

HR1653/90 Parhaat tulokset vähällä vaivalla
Vallankumouksellinen peukalo-ote helppoon käsittelyyn

Avance-malliston sauvasekoittimessa on vallankumouksellinen peukalo-ote sekä

vahva ja kestävä moottori, jossa on useita eri nopeusasetuksia (20). Näin

käytössäsi on teho, nopeus ja varmuus, joilla luoda parhaita tuloksia vähällä

vaivalla.

Miellyttävä ote ja helppo käsitellä

Peukalo-ote

Vapautus yhdellä painikkeella

Tasainen tulos hetkessä

20 nopeusasetusta

Erittäin tehokas turbonappi

Helppo käsitellä ja säilyttää

1,7 litran ovaali kannu ruoan valmistukseen tai laitteen säilytykseen

Suojus suojaa sekoitinterää säilytyksen aikana

Pilkkoo sipulit, yrtit ja juuston jne.

Teholeikkuri yrttien, pähkinöiden, juuston, suklaan ja sipulien hienontamiseen

Vatkaa kerman, moussen, valkuaiset ja vaahdottaa maidon

Ainutlaatuinen maidonvaahdotin maukkaisiin kahvihetkiin

Vispilä esim. kerman ja majoneesin vatkaamiseen.
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Kohokohdat

Peukalo-ote

Peukalo-ote ja suuret kytkimet.

Vapautus yhdellä painikkeella

Vapautus yhdellä painikkeella, kokoaminen ja

purkaminen on helppoa.

20 nopeusasetusta

20 nopeusasetusta takaa optimaalisen tehon.

Erittäin tehokas turbonappi

Philips-sauvasekoittimessa on erittäin tehokas

turbonappi kovimpien aineiden käsittelyyn.

1,7 litran soikea kannu

1,7 litran ovaali kannu ruoan valmistukseen tai

laitteen säilytykseen

Kompakti teholeikkuri

Philipsin sauvasekoittimen kompaktilla

teholeikkurilla hienonnat yrtit, pähkinät,

juuston, suklaan ja sipulit.

Vispilä

Philipsin sauvasekoittimen yhden vispilän

lisävarusteella vatkaat kerman, majoneesin,

ohukaistaikinan ja paljon muuta. Voit käyttää

sauvasekoitintasi entistä monipuolisemmin.

Maidonvaahdotin

Ainutlaatuinen maidonvaahdotin maukkaisiin

kahvihetkiin

Ajopään suojus

Suojus suojaa sekoitinterää säilytyksen aikana

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Muotoilutiedot

Värit: Syvä musta

Terän materiaali: Ruostumatonta terästä

Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs ja PP

Astioiden materiaali: SAN

Varren materiaali: Ruostumatonta terästä

Yleiset tiedot

Irrotettava varsi

Nopeudet: 20 nopeutta

Turbotoiminto

Lisätarvikkeet

Teholeikkuri: Kompakti teholeikkuri

Maidonvaahdotin

Ajopään suojus

Vispilä

Kannu

Tekniset tiedot

Virta: 600 W

Jännite: 220–240 V
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