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Tehokas ja helppokäyttöinen sauvasekoitin
SpeedTouch-toiminnolla valmistat helposti useita erilaisia

ruokia

Tehokas Philips-sauvasekoitin, jossa on 800 watin moottori, ProMix-

sekoitustekniikka ja intuitiivinen SpeedTouch-painike: mitä kovempaa puristat, sitä

tehokkaammin laite toimii. Tällä sauvasekoittimella valmistat kätevästi kaikenlaisia

tuoreita ruokia.

Täydellinen tulos muutamassa sekunnissa

Optimaalista ruoanvalmistusta ja sekoitustehoa

Tehokas 800 watin moottori takaa erinomaisen sekoitustuloksen

Monipuoliset toiminnot

Philips-sauvasekoittimen vatkainlisävaruste, jossa 2 vispilää

XL-teholeikkuri esim. sipulin, pähkinöiden, juuston ja suklaan hienontamiseen.

1 litran ProMix-kannu optimaaliseen sekoittamiseen ja vatkaamiseen

Luotettava ja kestävä

Titaanipinnoitetut terät: 6 kertaa kovempaa kuin teräs

Intuitiivinen ja helppokäyttöinen

Roiskumisen estävä käyrä teräsuojus

Konepesun kestävät lisävarusteet on helppo puhdistaa astianpesukoneessa

Ergonomisesti muotoiltu kahva helpottaa käyttöä

Vapautus yhdellä painikkeella, helppo koota

SpeedTouch-tekniikka tekee nopeuden säädöstä helppoa
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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.

Tehokas 800 watin moottori

Tehokkaan ja luotettavan 800 watin moottorin

ja monenlaisien lisäosien ansiosta voit

käsitellä lähes mitä tahansa ruoka-aineita

erinomaisin tuloksin.

Lisävarusteena vatkain, jossa 2 vispilää

Philips-sauvasekoittimen kahden vispilän

vatkainlisävarusteella vatkaat jopa

kakkutaikinaa. Vatkaimella voit sekoittaa ja

vispata suuriakin määriä nopeasti ja

tehokkaammin kuin yhdellä vispilällä tai käsin.

Voit valmistaa mm. kakku-, sokerikakku- ja

muffinssitaikinaa sekä vaahdottaa kermaa,

munia ja paljon muuta.

XL-teholeikkuri

Philipsin sauvasekoittimen XL-teholeikkurilla

(1 000 ml) hienonnat hetkessä suuria määriä

lihaa, yrttejä, pähkinöitä, juustoa, suklaata ja

sipulia.

Titaanipinnoitettu terä

Titaanikerroksen (TiN) ansiosta terä on kuusi

kertaa vahvempi kuin tavallinen

ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä,

joten sen leikkuuteho kestää. Terän optimoitu

muoto ja ainutlaatuinen kolmionmuotoinen

ProMix-sauva takaavat parhaan

sekoitustuloksen. Pinnoite on todettu

turvalliseksi käyttää elintarvikkeiden kanssa.

Roiskeilta suojaava teräsuojus

Sauvasekoittimen alaosan käyrä muoto estää

roiskeet ja sotkut.

Konepesun kestävä

Konepesun kestävät lisävarusteet on helppo

puhdistaa astianpesukoneessa

Ergonominen kumikahva

Pehmeän tuntuinen ergonominen kahva on

turvallinen ja helpottaa sauvasekoittimen

käyttöä.

Yhden painikkeen vapautusjärjestelmä

Sauvasekoittimen ja sen lisäosien kokoaminen

ja purkaminen on niin nopeaa ja vaivatonta,

että se onnistuu yhdellä sormella.

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

Mukana: Kannu, Kompakti teholeikkuri,

Vatkain

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: Irrotettava varsi,

Konepesun kestävä, Turbotoiminto, Säädettävä

nopeus

Tekniset tiedot

Taajuus: 50/60 Hz

Jännite: 220–240 V

Tilava kannu: 1 V

Johdon pituus: 1,2 m

Virta: 800 W

XL-teholeikkurin tilavuus: 1 000 ml

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Muotoilu

Väri: Musta

Pinnoitus

Lisävarusteiden materiaali: SAN, muovi

Runko: Metalli

Terän materiaali: Titaani

Rungon materiaali: ABS-muovi

* *Verrattuna Philipsin sauvasekoittimeen, jossa on

kellonmallinen teräkammio. Sisäinen testi tomaateilla ja

kypsentämättömillä kasviksilla.
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