
Staafmixer

Viva Collection

 
ProMix-mengtechnologie

700 W, metalen staafmixer

Compacte hakmolen, garde

25 snelheden en turbo

 
HR2632/90

Krachtig en gebruiksvriendelijk
Elke keer weer geweldige kookresultaten

De Philips-staafmixer combineert een vermogen van 700 Watt met ProMix-technologie en meerdere

snelheidsinstellingen, waardoor koken eenvoudig wordt! Geweldige, zelfgemaakte gerechten zoals u ze wilt, elke

keer weer!

De gladste mengresultaten in enkele seconden

Driehoekige vorm voor optimale stroom- en mengprestaties

Meerdere snelheidskeuzes voor allerlei ingrediënten

Regelbaar vermogen

Krachtige motor voor optimale voedselbereiding

Extra krachtige turboknop

Zachte handgreep en knoppen

Geniet van een keur aan recepten

Compacte hakmolen voor het hakken van noten, chocolade en kaas

Gardeaccessoire voor slagroom, mayonaise en veel meer



Staafmixer HR2632/90

Kenmerken Specificaties

ProMix-mengtechnologie

De ProMix-technologie van Philips-

staafmixers is ontwikkeld in samenwerking met

de vooraanstaande universiteit van Stuttgart.

Het is een geavanceerde technologie om

constanter en sneller te kunnen mengen. De

unieke ProMix-mengtechnologie in Philips-

staafmixers maakt gebruik van een driehoekige

vorm om een optimale stroom te garanderen

en biedt maximale prestaties voor zijdezachte

soepen en smoothies.

25 snelheden en turbo

Met de 25 snelheidsstanden kunt u de

optimale snelheid voor alle soorten

ingrediënten kiezen voor de gewenste

consistentie of de gladste mengsels.

700 watt motor

Met de krachtige en duurzame 700 watt motor

kan bijna elk ingrediënt worden gemengd.

Extra krachtige turboknop

De Philips-staafmixer heeft een extra krachtige

turboknop voor de taaiste ingrediënten.

Zachte handgreep en knoppen

De zachte handgreep en knoppen zorgen voor

comfort bij gebruik van het product.

Compact hakmolenaccessoire

Met het compacte fijnsnijderaccessoire (300

ml) van deze Philips-staafmixer maakt u vlees,

kruiden, noten, kaas, chocolade en uien in een

paar seconden fijn.

Gardeaccessoire

Enkel gardeaccessoire voor Philips-

handblenders, voor het maken van slagroom,

mayonaise, pannenkoekbeslag en nog veel

meer. Maakt uw handblender multifunctioneel

en veelzijdig.

Accessoires

Inclusief: Ballonklopper, Compacte fijnsnijder,

Garde

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Algemene specificaties

Aantal snelheidsstanden: 25

Productkenmerken: Verwijderbare staaf,

Aan/uitschakelaar, Turbofunctie, Variabele

snelheid

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Snoerlengte: 1,3 m

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 700 W

Voltage: 220 - 240 volt

Ontwerp

Kleur: Zwart

Afwerking

Materiaal staaf: Metaal

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal kan: SAN

Materiaal hoofdunit: PP en rubber
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