
Stavmixer

Avance Collection

 
600 W

metallstång

Hackare och 3 tillbehör

 

HR1653/90 Maximalt resultat, minimal ansträngning
Revolutionerande tumgreppsdesign för enkel användning

Avance Collection stavmixer har en revolutionerade tumgreppsdesign och

kombinerar en stark och hållbar motor med flera hastighetsinställningar (20), vilket

ger dig kraft, hastighet och säkerhet att skapa bästa resultat med minsta

ansträngning.

Bekvämt grepp och enkel användning

Tumgreppsdesign

Frisläpp med ett enda knapptryck

Ett slätt resultat på några sekunder

20 hastighetsinställningar

Turboknapp med extra kraft

Enkel tillredning och förvaring

1,7 l oval bägare för att laga mat eller förvara apparaten

Skyddshylsa som skyddar mixerkniven vid förvaring

Hackar lök, örter, hårdost med mera

Hackare för örter, nötter, ost, choklad och lök

Vispar grädde, mousse, äggvitor och skummar mjölk

Mjölkskummare med unik design för goda kaffespecialiteter

Visptillbehör för grädde, majonnäs med mera



Stavmixer HR1653/90

Funktioner

Tumgreppsdesign

Tumgreppsdesign med stora knappar.

Frisläpp med ett enda knapptryck

Frisläpp med ett enda knapptryck för enkel

ihopsättning och isärtagning.

20 hastighetsinställningar

20 hastighetsinställningar för optimala

prestanda.

Turboknapp med extra kraft

Philips stavmixer har en extra kraftfull

turboknapp för de hårdaste ingredienserna.

1,7 l oval bägare

1,7 l oval bägare för att laga mat eller förvara

apparaten

Kompakt hackningstillbehör

Med det kompakta hackningstillbehöret till

Philips stavmixer kan du hacka örter, nötter,

ost, choklad och lök.

Visptillbehör

Med visptillbehöret blir din Philips-stavmixer

mångsidig och du kan du vispa grädde,

majonnäs, pannkakssmet och mycket mer.

Mjölkskummare

Mjölkskummare med unik design för goda

kaffespecialiteter

Skyddshylsa

Skyddshylsa som skyddar mixerkniven vid

förvaring

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 HR1653/90

Specifikationer

Designspecifikationer

Tillgängliga färger: Bläcksvart

Kniv, material: Rostfritt stål

Material, hölje: Rostfritt stål och PP

Behållare, material: SAN

Material, skaft: Rostfritt stål

Allmänna specifikationer

Löstagbart skaft

Hastigheter: 20 hastigheter

Turbofunktion

Tillbehör

Hackare: Kompakt hackare

Mjölkskummare

Skyddshylsa

Visp

Bägare

Tekniska specifikationer

Effekt: 600 W

Spänning: 220-240 V
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