
 

Staafmixer

Avance Collection

 
750 W

ProMix (titanium)

Beker, 1 liter, fijnsnijder, garde

20 snelheden en turbo

 

HR1661/90 Maximale resultaten, minimale inspanning

ProMix-staafmixer voor het gladste resultaat

Nooit was het zo eenvoudig om thuis heerlijke maaltijden te bereiden als met

deze krachtige, veelzijdige Philips-staafmixer. Profiteer langer van gladde

mengsels dankzij de revolutionaire ProMix-mengtechnologie en mesjes met

titaniumlaag.

Een heerlijk vloeibaar resultaat in luttele seconden

Optimale toevoer van etenswaren en mixprestaties

Mes met titaniumcoating

Regelbaar vermogen

Beste motor van 750 W in zijn klasse

20 snelheidsstanden

Extra krachtige turboknop

Geen gespat tijdens het mixen

Antispat mesbeschermer

Geniet van een keur aan recepten

Gardeaccessoire voor slagroom, mayonaise en veel meer

Fijnsnijder voor het hakken van kruiden, noten, kaas, chocolade en uien

Uitgebreide reeks accessoires afzonderlijk verkrijgbaar

Beker 1200 ml voor het mengen, kloppen en mixen.



Staafmixer HR1661/90

Kenmerken

ProMix-mengtechnologie

Philips ProMix is ontwikkeld in samenwerking

met de prestigieuze universiteit van Stuttgart,

en is een unieke en geavanceerde technologie

met een specifieke driehoekige vorm voor

optimale toevoer van etenswaren en maximale

prestaties voor sneller en constanter mixen.

Mes met titaniumcoating

Het nieuwe mes met goudkleurige

titaniumlaag is meer dan zes keer zo hard als

vorige messen en drie keer zo hard als een

samoeraizwaard. Hierdoor is uw mes scherper

en blijft het ook langer scherp.

Motor van 750 W

Beste motor in zijn klasse voor optimale

voedselbereiding.

20 snelheidsstanden

20 snelheidsstanden

Antispat mesbeschermer

Geen gespat of rommel tijdens het mixen.

Fijnsnijderaccessoire

Met het compacte fijnsnijderaccessoire van de

Philips-staafmixer kunt u eenvoudig kruiden,

noten, kaas, chocolade en uien hakken.

Gardeaccessoire

Enkel gardeaccessoire voor Philips-

handblenders, voor het maken van slagroom,

mayonaise, pannenkoekbeslag en nog veel

meer. Maakt uw handblender multifunctioneel

en veelzijdig.

Accessoires afzonderlijk verkrijgbaar

De staafmixer kan worden gebruikt met een

groot assortiment geweldige accessoires

waarmee drukke gezinnen tijd en moeite

kunnen besparen. Zo profiteert u ook in een

kleine keuken van extra flexibiliteit bij de

bereiding van gerechten. Dankzij het

eenvoudige ontkoppelingssysteem dat slechts

één druk op de knop nodig heeft, kunt u de

handige accessoires gemakkelijk en intuïtief

verwisselen. Het assortiment accessoires

bestaat uit o.a. een XL-hakmolen, compacte

hakmolen, garde, aardappelstamper en

keukenmachineaccessoires.

Extra krachtige turboknop

De Philips-staafmixer heeft een extra krachtige

turboknop voor de taaiste ingrediënten.

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.
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Specificaties

Accessoires

Hakmolen: Compacte fijnsnijder

Garde

Beker: 1200 ml

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Inktzwart

Materiaal staaf: Metaal

Materiaal behuizing: Roestvrij staal en

polypropyleen

Materiaal beker: SAN

Materiaal mes: Titanium

Algemene specificaties

Verwijderbare staaf: Met 1 knop

Snelheidsstand: 20

Turbofunctie

Technische specificaties

Snoerlengte: 1,3 m

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 750 W

Voltage: 220 - 240 volt
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