
 

Stavmixer

Avance Collection

 
800 W, SpeedTouch med turbo

ProMix Titanium-teknik

Dubbelt så bra mixning*

Uppemot 50 % snabbare*

 

HR1671/90 Kraftfull och lättanvänd senseo®-kaffemaskin

Tillred en mängd olika rätter med SpeedTouch

Kraftfull Philips-stavmixer med 800 W motoreffekt, Promix-mixerteknik och

SpeedTouch-knapp för intuitiv kontroll: Ju hårdare du trycker, desto större effekt.

Med den här stavmixern får du färsk mat precis som du vill ha den.

Det bästa mixerresultat på ett par sekunder

Optimalt matflöde och mixningsprestanda

Kraftfull 800 W-motor för fantastiska mixningsresultat

Mångsidig, med många funktioner

Extra stor hackare för lök, kött, nötter, ost och choklad

1-liters ProMix-bägare för optimal mixning, vispning och blandning

Tillförlitlig och hållbar

Knivar med titanbeläggning: 6 gånger hårdare än stål

2 års garanti

Intuitiv och enkel att använda

SpeedTouch-teknik används för att ställa in rätt hastighet

Vågformat knivskydd som förhindrar stänk

Ergonomiskt utformat handtag för säker och enkel hantering

En enda knapptryckning för enkel ihopsättning

Då tillbehören tål maskindisk är produkten lätt att rengöra



Stavmixer HR1671/90

Funktioner

ProMix-mixningsteknik

Philips ProMix, utvecklad i samarbete med

prestigefyllda Stuttgart University, är en unik

avancerad teknik med en särskild triangelform

som används för att skapa ett optimalt

matflöde och optimala prestanda för snabbare

och jämnare mixning.

Kraftfull 800 W motor

Kraftfull och pålitlig 800 W-motor som kan

användas med en stor mängd olika tillbehör så

att du kan bearbeta nästan alla ingredienser

och få ett fantastiskt resultat vid tillredning av

mat.

SpeedTouch med turbofunktion

Intuitiv variabel hastighetsinställning och

turbofunktion i en enda knapp ger dig mer kraft

när du pressar. Starta långsamt för att förhindra

stänk och öka hastigheten gradvis tills du når

önskad hastighet för varje tillämpning och alla

typer av ingredienser. Laga alla dina rätter med

en knapptryckning.

Kniv med titanbeläggning

Titanbeläggning (TiN), gör den sex gånger

hårdare än en vanlig kniv i rostfritt stål och ger

otrolig prestanda över tid. I kombination med

en optimerad knivform och en unik ProMix-

triangelform på staven får du bästa

mixningsresultat. Den är säker för livsmedel.

Knivskydd som förhindrar stänk

Den vågformade nederdelen på mixerstaven

förhindrar stänk och spill vid mixning.

Tillbehör till multihackare

Med den extra stora hackaren (1 000 ml) för en

stavmixer från Philips kan du hacka stora

mängder kött, örter, nötter, ost, choklad och lök

på några sekunder.

2 års garanti

Med 2 års världsomfattande garanti.

Ergonomiskt gummihandtag

Ergonomiskt mjukt handtag som utformats för

att ge ett säkert grepp så att du enkelt kan

hålla i och styra stavmixern under användning.

Frikopplingssystem med en knapp

Enkel, snabb och lätt ihopsättning och

isärtagning av mixerstaven och alla tillbehör.

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 HR1671/90

Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Extra stor dubbelbladig hackare,

Bägare

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: Löstagbart skaft, Tål att

maskindiskas, Turbofunktion, Justerbar

hastighet

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Extra stor hackare för hög kapacitet: 1 000 ml

Sladdlängd: 1,2 m

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 800 W

Spänning: 220-240 V

Bägarens kapacitet: 1 L

Design

Färg: Svart

Legering

Material, tillbehör: SAN-plast

Stångmaterial: Metall

Kniv, material: Titanium

Material i huvudenhet: ABS-plast

* *Jämfört med Philips stavmixer med klockformad

knivbladenhet i ett internt test på tomater och råa

grönsaker
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