
Sauvasekoitin

Viva Collection

 
ProMix-sekoitustekniikka

700 W, metallisauva

Kompakti teholeikkuri, vispilä

25 nopeutta ja turbotoiminto

 
HR2632/90

Tehokas ja kätevä
Aina herkullinen lopputulos

Teholtaan 700 watin Philips-sauvasekoittimessa on ProMix-tekniikka ja useita nopeusasetuksia. Saat maukasta

kotiruokaa helposti vaikka joka päivä.

Tasainen tulos muutamassa sekunnissa

Kolmiomuoto takaa optimaalisen virtauksen ja sekoituksen

Eri nopeusasetukset eri ainesosille

Helposti hallittava teho

Tehokas moottori optimaaliseen ruoanvalmistukseen

Erittäin tehokas turbonappi

Pehmeä kahva ja painikkeet

Useita reseptejä

Kompakti teholeikkuri pähkinöille, suklaalle ja juustolle

Vispilä esim. kerman ja majoneesin vatkaamiseen.



Sauvasekoitin HR2632/90

Kohokohdat Tekniset tiedot

ProMix-sekoitustekniikka

Philipsin sauvasekoittimen ProMix-tekniikka

on kehitetty yhdessä arvostetun Stuttgartin

yliopiston kanssa. Edistyneestä

sekoitustekniikasta kehitettiin entistä

toimivampi ja nopeampi. Philipsin

sauvasekoittimien ainutlaatuista ProMix-

sekoitustekniikkaa on optimoitu virtausta

parantavalla kolmiomuodolla, joten tasaisten

keittojen ja smoothie-juomien valmistaminen

on nyt todella vaivatonta.

25 nopeutta ja turbo

Varmista täydellinen sekoitustulos valitsemalla

25 eri vaihtoehdosta ainesosiin parhaiten

sopiva nopeus.

700 watin moottori

Tehokkaan ja kestävän 700 watin moottorin

ansiosta sauvasekoittimella voi sekoittaa lähes

mitä tahansa aineksia.

Erittäin tehokas turbonappi

Philips-sauvasekoittimessa on erittäin tehokas

turbonappi kovimpien aineiden käsittelyyn.

Pehmeä kahva ja painikkeet

Pehmeä kahva ja painikkeet tekevät tuotteen

käyttämisestä mukavaa.

Kompakti teholeikkuri

Philipsin sauvasekoittimen kompaktilla

teholeikkurilla (300 ml) hienonnat lihan, yrtit,

pähkinät, juuston, suklaan ja sipulin hetkessä.

Vispilä

Philipsin sauvasekoittimen yhden vispilän

lisävarusteella vatkaat kerman, majoneesin,

ohukaistaikinan ja paljon muuta. Voit käyttää

sauvasekoitintasi entistä monipuolisemmin.

Lisätarvikkeet

Mukana: Vispilä, Kompakti teholeikkuri,

Vispilä

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Yleiset tiedot

Nopeusasetusten määrä: 25

Tuotteen ominaisuudet: Irrotettava varsi,

Virtakytkin, Turbotoiminto, Säädettävä nopeus

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1,3 m

Taajuus: 50/60 Hz

Virta: 700 W

Jännite: 220–240 V

Muotoilu

Väri: Musta

Pinnoitus

Runko: Metalli

Terän materiaali: Ruostumatonta terästä

Kannun materiaali: SAN

Rungon materiaali: Polypropyleeni ja kumi
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