
Stavblender

Viva Collection

 
ProMix-blenderteknologi

700 W, blenderstav i metal

Kompakt hakker, piskeris

25 hastighedsindstillinger +
turbo

 
HR2632/90

Kraftfuld og brugervenlig
Fantastiske madlavningsresultater hver gang

Philips-stavblenderen kombinerer en effekt på 700 Watt med ProMix-teknologi og flere hastighedsindstillinger,

så madlavningen går uden problemer. God hjemmelavet mad som du bedst kan lide den, hver gang!

Perfekt blendning på få sekunder

Trekantet form giver optimalt flow og blenderydeevne

Mulighed for valg af hastighed til alle slags ingredienser

Kraft, der er nem at styre

Kraftig motor til optimal tilberedning af mad

Ekstra kraftfuld turboknap

Blødt greb og bløde knapper

Anvend et bredt udvalg af opskrifter

Kompakt hakker til hakning af nødder, chokolade og ost

Pisketilbehør til piskning af flødeskum, mayonnaise og meget mere



Stavblender HR2632/90

Vigtigste nyheder Specifikationer

ProMix-blenderteknologi

ProMix-teknologien i Philips-stavblenderne

blev udviklet sammen med det velansete

Stuttgart Universitet. Det er avanceret teknologi,

der giver en mere ensartet og hurtigere

blendning. Den unikke ProMix-

blendningsteknologi i Philips-stavblendere

anvender en trekantet form for at skabe et

optimalt flow, så du får en maksimal ydeevne

og kan lave helt jævne supper og smoothies.

25 hastigheder og turbo

Med 25 hastighedsindstillinger kan du vælge

den optimale hastighed til alle ingredienstyper

og opnå din foretrukne konsistens eller de

jævneste blendningsresultater.

700 W motor

Med den kraftige og holdbare motor på 700

watt kan næsten hvilken som helst ingrediens

blendes.

Ekstra kraftfuld turboknap

Philips-stavblenderen har en ekstra kraftig

turboknap til de drøjeste ingredienser.

Blødt greb og bløde knapper

Blødt greb og bløde knapper giver komfort, når

du bruger produktet.

Kompakt hakketilbehør

Med den kompakte hakker (300 ml) til Philips-

stavblenderen kan du hakke 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.

Tilbehør

Inklusive: Ballonpiskeris, Kompakt hakker,

Piskeris

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Generelle specifikationer

Antal hastighedsindstillinger: 25

Produktfunktioner: Aftagelig stav, On/off-

knap (tænd/sluk), Turbofunktion, Variabel

hastighed

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 1,3 m

Frekvens: 50/60 Hz

Strøm: 700 W

Spænding: 220-240 V

Design

Farve: Sort

Overflade

Materiale: stav: Metal

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Materiale: blenderglas: SAN

Materiale: basisenhed: PP og gummi
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