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750 W

ProMix-sekoitustekniikka
(titaani)

1 l kannu, teholeikkuri, vispilä

20 nopeutta ja turbotoiminto

 

HR1661/90
Parhaat tulokset vähällä vaivalla
ProMix-tekniikka takaa tasaisimman tuloksen

Herkullisten aterioiden valmistaminen kotona ei ole koskaan ollut niin helppoa,

kuin tällä tehokkaalla, monipuolisella ja helppokäyttöisellä Philips-sekoittimella.

Kaikkien aikojen tasaisin sekoitustulos ProMix-sekoitustekniikan ja

titaanipinnoitettujen terien ansiosta!

Tasainen tulos hetkessä

Optimaalista ruoanvalmistusta ja sekoitustehoa

Titaanipinnoitettu terä

Helposti hallittava teho

Luokkansa paras 750 watin moottori

20 nopeusasetusta

Erittäin tehokas turbonappi

Ei roiskeita sekoittamisen aikana

Roiskeilta suojaava teräsuojus

Useita reseptejä

Vispilä esim. kerman ja majoneesin vatkaamiseen.

Teholeikkuri yrttien, pähkinöiden, juuston, suklaan ja sipulien hienontamiseen

Laaja valikoima lisävarusteita saatavana erikseen

1200 ml:n sekoituskannu sekoittamiseen ja vatkaukseen.
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Kohokohdat

ProMix-sekoitustekniikka

Philipsin ainutlaatuinen, edistyksellinen

ProMix-sekoitustekniikka on kehitetty

yhteistyössä arvostetun Stuttgartin yliopiston

kanssa. Virtausta parantava kolmiomuoto takaa

erinomaisen sekoitustehon, joten saat tasaisen

sekoitustuloksen nopeasti ja luotettavasti.

Titaanipinnoitettu terä

Uusi kullanvärinen titaaniterä on kuusi kertaa

edeltäjiään vahvempaa ja kolme kertaa

kovempaa kuin samuraimiekka. Näin terä

pysyy terävänä entistä pidempään.

750 watin moottori

Luokkansa paras moottori optimaaliseen

ruoanvalmistukseen.

20 nopeusasetusta

20 nopeusasetusta

Roiskeilta suojaava teräsuojus

Ei roiskeita eikä sotkua sekoittamisen aikana.

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.

Lisävarusteet myydään erikseen

Sauvasekoittimeen on saatavana laaja

valikoima lisätarvikkeita, jotka helpottavat

kiireiseen perheen arkea. Käyttö on joustavaa

kätevän yhden painikkeen

vapautusjärjestelmän ansiosta, jolla voit

nopeasti vaihtaa lisäosia. Saatavana oleviin

lisävarusteisiin kuuluvat mm. XL-teholeikkuri,

pienikokoinen teholeikkuri, vispilä,

perunansoseutin sekä monitoimikoneen

lisäosa.

Erittäin tehokas turbonappi

Philips-sauvasekoittimessa on erittäin tehokas

turbonappi kovimpien aineiden käsittelyyn.

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

Lisätarvikkeet

Teholeikkuri: Kompakti teholeikkuri

Vispilä

Kannu: 1200 ml

Muotoilutiedot

Väri(t): Syvä musta

Runko: Metalli

Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs ja PP

Kannun materiaali: SAN

Terän materiaali: Titaani

Yleiset tiedot

Irrotettava varsi: 1 painikkeella

Nopeusasetus: 20

Turbotoiminto

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1,3 m

Taajuus: 50/60 Hz

Virta: 750 W

Jännite: 220–240 V
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