
Staafmixer

Avance Collection

 

600 W

metalen staaf

6 accessoires

 

HR1655/90 Maximale resultaten, minimale inspanning
Revolutionair duimgreepontwerp voor eenvoudig gebruik

De Avance Collection-staafmixer heeft een revolutionair duimgreepontwerp en

combineert een sterke en duurzame motor met meerdere snelheidsstanden (20)

voor de kracht, snelheid en de zekerheid van maximale prestaties bij minimale

inspanning.

Eenvoudig bedienen en opbergen

Aardappelstampaccessoire voor smeuïge aardappelpuree

Ovale beker van 1,7 liter voor bereiden van voeding of opbergen van apparaat

Beschermkap om het blendermes te beschermen bij het opbergen

Beker van 1 liter met deksel

Snijdt uien, kruiden, harde kaas en nog veel meer

XL-hakmolen voor het hakken van grote hoeveelheden

Roomijs, mousse en eiwit kloppen en melk opkloppen

Unieke melkopschuimer voor heerlijke koffiespecialiteiten

Gardeaccessoire voor slagroom, mayonaise en veel meer

Een heerlijk vloeibaar resultaat in luttele seconden

Extra krachtige turboknop voor taaie ingrediënten

Continu optimale prestaties

Getande messen voor het malen van ijs met de XL-fijnsnijder



Staafmixer HR1655/90

Kenmerken

Ovale beker van 1,7 liter

Ovale beker van 1,7 liter voor bereiden van

voeding of opbergen van apparaat

XL-hakmolen

Met het XL-fijnsnijderaccessoire (1000 ml) voor

Philips-staafmixers maakt u grote

hoeveelheden vlees, kruiden, noten, kaas,

chocolade en uien in een paar seconden fijn.

Gardeaccessoire

Enkel gardeaccessoire voor Philips-

handblenders, voor het maken van slagroom,

mayonaise, pannenkoekbeslag en nog veel

meer. Maakt uw handblender multifunctioneel

en veelzijdig.

Melkopschuimer

Unieke melkopschuimer voor heerlijke

koffiespecialiteiten

Aardappelstampaccessoire

Met het aardappelstampaccessoire voor de

Philips-staafmixer maakt u zijdezachte

aardappelpuree.

Beschermkap

Beschermkap om het blendermes te

beschermen bij het opbergen

Getande mesjes

Getande messen voor het malen van ijs met de

XL-fijnsnijder

Turboknop

Voor moeilijke ingrediënten.

Beker van 1 liter met deksel

Beker van 1 liter met deksel om soep, puree of

shakes te bewaren.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

 



Staafmixer HR1655/90

Specificaties

Ontwerpspecificaties

Beschikbare kleur(en): Inktzwart

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal behuizing: Roestvrij staal en

polypropyleen

Materiaal kommen: SAN

Materiaal staaf: Roestvrij staal

Algemene specificaties

Verwijderbare staaf

Snelheden: 20 snelheden

Turbofunctie

Accessoires

Hakmolen: XL-fijnsnijder

Melkopschuimer

Beschermkap

Getande messen voor XL-fijnsnijder

Garde

Beker: 1 liter

Technische specificaties

Vermogen: 600 W

Voltage: 220 - 240 volt
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