
 

Staafmixer

Avance Collection

 
SpeedTouch 800 W met turbo

ProMix Titanium-technologie

2 keer fijner mixen*

Tot 50% sneller*

 

HR1674/90 Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
Bereid allerlei soorten voedsel op uw manier met SpeedTouch

Krachtige Philips-staafmixer met 800 W motorvermogen, Promix-

mengtechnologie en SpeedTouch-knop voor intuïtieve bediening: hoe harder u

knijpt, hoe meer vermogen. Met deze staafmixer bereidt u vers voedsel zoals u het

wilt.

De beste mengresultaten in enkele seconden

Optimale toevoer van etenswaren en mixprestaties

Krachtige motor van 800 W voor geweldige mengresultaten

Veelzijdig en multifunctioneel

Mengaccessoire met twee kloppers voor Philips staafmixer

XL-fijnsnijder voor het hakken van uien, vlees, noten, kaas en chocolade

ProMix-beker van 1 liter voor optimaal mengen, kloppen en mixen

Betrouwbaar en duurzaam

Messen met titaniumcoating: 6 keer harder dan staal

Intuïtief en gebruiksvriendelijk

Antispat mesbeschermer met speciale golvende vorm

Vaatwasmachinebestendige accessoires voor het eenvoudig schoonmaken van uw

product

Ergonomisch ontworpen handgreep voor comfortabel en eenvoudig gebruik

Ontkoppeling met één druk op de knop voor eenvoudige montage van onderdelen

SpeedTouch-technologie om intuïtief de juiste snelheid in te stellen



Staafmixer HR1674/90

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.

Krachtige motor van 800 W

Krachtige en betrouwbare motor van 800 W

die een grote verscheidenheid aan accessoires

aankan, waarmee vrijwel elk ingrediënt kan

worden verwerkt voor uitzonderlijke resultaten

tijdens het bereiden van etenswaren.

Mengaccessoire met 2 kloppers

Deze mengaccessoire of dubbele garde voor

de Philips-staafmixer heeft 2 kloppers of

gardes. Het kan zelfs cakebeslag maken. De

mengaccessoire helpt u om te mengen, grotere

hoeveelheden sneller te kloppen en met meer

volume dan de enkele garde of met de hand. U

kunt cakebeslag, cake, muffins, room, eieren

en nog veel meer bereiden.

XL-fijnsnijderaccessoire

Met het XL-fijnsnijderaccessoire (1000 ml) voor

Philips-staafmixers maakt u grote

hoeveelheden vlees, kruiden, noten, kaas,

chocolade en uien in een paar seconden fijn.

Mes met titaniumcoating

Met een laag van titaniumcoating (TiN) is het

mes zes keer harder dan een gewoon

roestvrijstalen mes en kunnen over een

langere tijd geweldige prestaties worden

geleverd. Daarnaast heeft het mes een

geoptimaliseerde vorm en heeft de staaf de

unieke driehoekige ProMix-vorm voor de beste

mixresultaten. Het is voedselveilig.

Antispat mesbeschermer

De speciale golvende vorm van het onderste

deel van de staafmixer voorkomt spatten en

knoeien tijdens het mixen.

Vaatwasmachinebestendig

Vaatwasmachinebestendige accessoires voor

het eenvoudig schoonmaken van uw product

Ergonomische rubberen greep

Ergonomische zachte handgreep met een

design dat u eenvoudig kunt vasthouden en

waarmee u de handblender makkelijk kunt

gebruiken.

Ontgrendelingssysteem met één knop

Eenvoudige, snelle en eenvoudige

(de)montage van de staafmixer en alle

accessoires met slechts één vinger.

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

Inclusief: Beker, Compacte fijnsnijder, Mixer

Algemene specificaties

Productkenmerken: Verwijderbare staaf,

Vaatwasmachinebestendig, Turbofunctie,

Variabele snelheid

Technische specificaties

Frequentie: 50/60 Hz

Voltage: 220 - 240 volt

Capaciteit beker: 1 L

Snoerlengte: 1,2 m

Vermogen: 800 W

Capaciteit XL-hakmolen: 1000 ml

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Ontwerp

Kleur: Zwart

Afwerking

Materiaal accessoires: Plastic SAN

Materiaal staaf: Metaal

Materiaal mes: Titanium

Materiaal hoofdunit: ABS-plastic

* *Vergeleken met Philips-staafmixer met klokvormige

meskamer, intern getest, uitgevoerd op tomaat en

rauwe groenten
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