
 

Stavblender

Avance Collection

 
800 W, SpeedTouch med turbo

ProMix Titanium-teknologi

2 gange finere blendning*

Op til 50 % hurtigere*

 

HR1672/90 Kraftfuld stavblender, der er nem at styre
Tilbered en lang række fødevarer på din egen måde med

SpeedTouch

Kraftfuld Philips stavblender med 800 W motoreffekt, ProMix-blenderteknologi og

SpeedTouch-knap, der giver intuitiv betjening: Jo mere du trykker, desto højere

effekt. Med denne stavblender kan du lave frisklavet mad, som du vil have den.

De bedste blenderesultater på få sekunder

Optimal tilberedning og blendefunktion

Kraftig 800 W motor giver fantastiske blenderresultater

Alsidig og multifunktionel

XL-hakker til hakning af løg, kød, nødder, ost, chokolade

Pisketilbehør til piskning af flødeskum, mayonnaise og meget mere

1 l ProMix-bæger til optimal blendning, piskning og blanding

Driftsikkert og holdbart

Titaniumbelagte knive: 6 gange hårdere end stål

2 års reklamationsret

Intuitiv og nem at bruge

SpeedTouch-teknologi til intuitiv indstilling af korrekt hastighed

Anti-splash knivafskærmning med speciel bølgeform

Ergonomisk designet greb, der giver en sikker og nem håndtering

Nem udløsning med én knap for nem montering



Stavblender HR1672/90

Vigtigste nyheder

ProMix-blenderteknologi

Philips ProMix, som er udviklet i samarbejde

med det prestigefyldte Stuttgart University, er

en unik, avanceret teknologi, der bruger en

særlig trekantet form for at skabe optimal

tilberedning, maksimal ydelse og hurtigere,

mere ensartet blendning.

Kraftig 800 W motor

Kraftig og driftssikker 800 W motor, som kan

drive et stort udvalg af tilbehør og behandle

næsten alle ingredienser og levere gode

resultater ved tilberedningen.

SpeedTouch med turbo-boost

Intuitiv, variabel hastighedsindstilling og

turboboost i én knap, der giver mere kraft, når

du presser. Start langsomt for at undgå sprøjt,

og forøg langsomt hastigheden, så den passer

til opgaven og ingredienserne. Lav alle dine

foretrukne opskrifter med et tryk på en knap.

Titaniumbelagt knivenhed

Titaniumbelægning (TiN), som gør kniven seks

gange hårdere end en almindelig kniv i rustfrit

stål og sikrer langvarig, fantastisk ydeevne.

Kombineret med en optimeret knivform og den

unikke ProMix-trekantformede stav sikres de

bedste blenderresultater. Den er

fødevaregodkendt.

Anti-splash knivafskærmning

Den specielle bølgeform i den nederste del af

håndblenderens stav garanterer, at det ikke

sprøjter eller griser, mens du blender.

XL-hakker tilbehør

Med XL-hakkertilbehøret (1000 ml) til Philips-

stavblenderen kan du hakke store mængder

kød, urter, nødder, ost, chokolade og løg på få

sekunder.

Pisketilbehør

Enkelt pisketilbehør til Philips-stavblenderen til

piskning af flødeskum, mayonnaise,

pandekagedej m.m. Gør stavblenderen

multifunktionel og alsidig.

2 års reklamationsret

Med 2 års verdensomspændende garanti.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.



Stavblender HR1672/90

Specifikationer

Tilbehør

Inklusive: Piskeris, XL-hakker med 2 knive,

Bæger

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: Aftagelig stav, Kan gå i

opvaskemaskinen, Turbofunktion, Variabel

hastighed

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer

Kapacitet: XL-hakker: 1000 ml

Ledningslængde: 1,2 m

Frekvens: 50/60 Hz

Strøm: 800 W

Spænding: 220-240 V

Bægerkapacitet: 1 L

Design

Farve: Sort

Overflade

Tilbehørsmateriale: SAN-plastik

Materiale: stav: Metal

Materiale: kniv: Titanium

Materiale: basisenhed: ABS-plastik

* *Sammenlignet med Philips-stavblender med

klokkeformet knivkammer i intern test med tomater og

rå grøntsager
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