
ProMix-stavblender

Viva Collection

 
800 W ydelse til blendning

SpeedTouch med
hastighedsstyring

1 l XL-hakker

Nem at rengøre

 
HR2621/90

Bland. Hak. Pisk. Smag!
Du skal blot blande dine foretrukne ingredienser.

Den nye ProMix Viva Collection-stavblender med et udvalg af tilbehør hjælper dig med at lave sunde snacks og

retter.

Kraftfuld

Kraftig 800 W motor giver fantastiske resultater

ProMix-teknologi til hurtige, mere ensartede blendninger

Nemt og intuitivt

SpeedTouch-teknologi til problemfri strømstyring

Udløsning med én knap for hurtig udskiftning af tilbehør

Anti-splash knivafskærmning, som forhindrer stænk, mens du blender

Nem at rengøre

Alsidig

Pisketilbehøret er ideelt til piskning af flødeskum, mayonnaise og saucer

XL-hakker til tilberedning af hårdere fødevarer som kød, nødder og ost



ProMix-stavblender HR2621/90

Vigtigste nyheder Specifikationer

800 W motor

Vores kraftige og holdbare 800 W motor leverer

al den kraft, du behøver for at tilberede din

foretrukne, sunde og hjemmelavede mad på få

minutter.

ProMix-blenderteknologi

Philips er gået sammen med universitetet i

Stuttgart om at udvikle ProMix til hurtigere og

mere ensartet blendning. Dens unikke,

avancerede teknologi er formet som en trekant

for at levere optimal madgennemstrømning og

maksimal ydeevne med de bedste resultater

hver gang.

SpeedTouch-teknologi

Ønsker du mere kraft, mens du blender? Tryk

blot på turboboostknappen. Med dens intuitive,

variable hastigheder kan du nemt øge kraften

uden at skifte indstillinger. Start langsomt for at

undgå sprøjt, og tryk gradvist hårdere, indtil du

når den hastighed, du behøver for hver opskrift

og ingrediens.

Nem udløsning med en enkelt knap

Når du tilbereder flere retter, vil du synes om,

hvor let det er at skifte tilbehør. De fastgøres på

og frigøres hurtigt fra blenderens stang med et

enkelt tryk på en knap.

Anti-splash knivafskærmning

Du behøver ikke bekymre dig om snavs, når du

laver mad. Vores særlige knivafskærmning

standser store og små sprøjt. Dens bølgede

form i bunden af blenderstangen garanterer et

minimum af sprøjt - og mindre oprydning

bagefter.

Nem at rengøre

Nem at rengøre

Pisketilbehør

Få eventyrlysten frem med vores enkelte

pisketilbehør. Det er netop, hvad du behøver for

at kunne tilberede skummende piskefløde,

jævn mayonnaise, perfekt pandekagedej og

meget mere.

XL-hakker

Spar tid og energi på at hakke hårde

ingredienser som f.eks. frugt og kød i hånden.

Vores Philips XL-hakker udfører det hårde

arbejde for dig, så du nemt kan tilberede lækre

salsaer og salater, skære frugter eller hakke

store mængder kød.

Tilbehør

Inklusive: Piskeris, XL-hakker

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: Kan gå i

opvaskemaskinen, Turbofunktion,

SpeedTouch-teknologi, On/off-knap

(tænd/sluk)

Design

Farve: Sort og rustfrit stål

Overflade

Tilbehørsmateriale: Plastik ABS

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Materiale: basisenhed: Plastik ABS + rustfrit

stål + skridsikkert gummi

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 1,2 m

Strøm: 800 W

Omdrejningstal for blender (maks.): Maks.

11.500 omdr./min.

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir
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