Hefte før salg for Norge (2018, April 30)
Stavmikser
• 800 W, SpeedTouch med turbo
• ProMix Titanium-teknologi
• Dobbelt så fin konsistens*
• Opptil 50 % raskere*

HR1673/90

Kraftfull kontroll
Lag mat på din egen måte med SpeedTouch
Med Philips Avance SpeedTouch Stavmikser veksler du enkelt mellom ulike hastighetsinnstillinger med et lett fingertrykk.
Fordeler

Beste mikseresultat i løpet av sekunder

Pålitelig og slitesterk

• Optimal flyt- og mikseytelse
• Kraftig motor på 800 watt for gode mikseresultater

• Titanbelagte kniver: seks ganger hardere enn stål

Allsidig og multifunksjonell

• SpeedTouch-teknologi for intuitiv innstilling av riktig hastighet
• Antisprutbeskyttelse for kniven med spesiell vifteform
• Ergonomisk utformet grep for sikker og enkel håndtering
• Utløsersystem med én knapp for enkel montering

• Ekstra stor hakker for hakking av løk, kjøtt, nøtter, ost, sjokolade
• Hakker til å hakke urter, nøtter, ost, sjokolade og løk
• Visptilbehør til å piske krem, majones og mer
• 1 l ProMix-beger for optimal blanding, visping, miksing

Intuitiv og brukervennlig

Avance Collection

Funksjoner
ProMix-mikseteknologi

Kompakt hakkertilbehør

Philips' ProMix er utviklet i samarbeid med det prestisjetunge universitetet i
Stuttgart, og har en unik og avansert teknologi med en trekantet form for
optimal flyt og maksimal ytelse for raskere og jevnere miksing.

Med det kompakte hakkertilbehøret til stavmikseren fra Philips kan du hakke
urter, nøtter, ost, sjokolade og løk.

Kraftig motor på 800 watt

Kraftig motor på 800 watt som kan kjøre med mange forskjellige tilbehør, slik
at den kan bearbeide nesten alle ingredienser og levere flotte resultater.
SpeedTouch med Turbo Boost

Intuitive, variable hastighetsinnstillinger og turboeffekt i én knapp som gir mer
kraft, desto mer du trykker. Slik kan du starte sakte uten sprut og forsiktig
øke hastigheten til du når hastigheten du ønsker. Tilbered alle
favorittoppskriftene dine med ett enkelt knappetrykk.

Visptilbehør

Ett visptilbehør for stavmikseren fra Philips til å vispe krem, majones,
pannekakerøre og mer. Gjør stavmikseren multifunksjonell og allsidig.
Deksel for kniven mot sprut

Den spesielle vifteformen på den nedre delen av stavmikseren garanterer at
det ikke spruter eller søler når du mikser.
Ergonomisk gummihåndtak

Titanbelagt kniv

Den har et ergonomisk, mykt håndtak som er utformet for å gi et sikkert og
trygt grep, og som hjelper til med å manøvrere stavmikseren under bruk.
Titanbelegget (TiN) gjør kniven seks ganger hardere enn en vanlige kniv i
rustfritt stål for å sikre god ytelse over tid. Formen på kniven er optimalisert
for sammen med den trekantformede ProMix-miksestangen å kunne gi de
beste mikseresultatene. Den er matsikker.

Utløsersystem med én knapp

Tilbehør til ekstra stor hakker

Enkel og rask tilkobling og frigjøring av miksstangen og alt tilbehøret med bare
én finger.

Med det ekstra store hakkertilbehøret (1000 ml) til denne stavmikseren fra
Philips kan du hakke store mengder kjøtt, urter, nøtter, ost, sjokolade og løk
på noen sekunder.
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Avance Collection
ProMix-beger 1 l

godt grep og skaper en malstrøm som trekker ingrediensene ned mot bunnen
av begeret der ProMix-miksemantelen er, og gir optimal blanding, visping,
miksing.

Et trekantet beger på 1 l følger med stavmikseren. Begeret leveres med en
praktisk tut og målemerker. Den unike trekantede formen på begeret gir et

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Tilbehør
Inkludert

Utforming
Kompakt hakker
Visp
Ekstra stor hakker med to knivblader
Beger

Farge
Overflate
Materialtilbehør
Materiale, stang
Materiale, kniv
Materiale i hoveddelen

Generelle spesifikasjoner
Produktfunksjoner

Avtagbart skaft
Kan vaskes i oppvaskmaskin
Turbofunksjon
Variabel hastighet

Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

Ja

Bærekraft
Emballasje
Brukerhåndbok

> 90 % resirkulerte materialer
100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner
Kapasitet, kompakt
hakker
Kapasitet, ekstra stor
hakker
Ledningslengde
Frekvens
Drift
Spenning
Kapasitet, kanne

300 ml

SAN-plast
Metall
Titan
ABS-plast

Mål, emballasje

Service
To års verdensomspennende garanti

Svart

26,80 cm
21,80 cm
24,30 cm
1,82 kg
2,14 kg
08710103677086
1
HU
850940

Ytre eske

1000 ml

Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

1,2 m
50/60 Hz
800 W
220–240 V
1L

26,80 cm
21,80 cm
24,30 cm
2,14 kg
18710103677083
1

* *sammenlignet med Philips stavmikser med klokkeformet knivkammer i intern test utført på tomater og rå grønnsaker
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