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Viva Collection

 
ProMix-mikseteknologi

700 W miksestang i metall

Kompakt hakker, visp

25 hastigheter og turbo

 
HR2632/90

Kraftig og enkel å bruke
Gode resultater hver eneste gang

Stavmikseren fra Philips kombinerer en ytelse på 700 Watt med ProMix-teknologi og flere hastighetsinnstillinger,

slik at det er veldig enkelt å tilberede mat. God, hjemmelaget mat akkurat slik du vil ha det, hver eneste gang.

Jevne mikseresultater i løpet av sekunder

Trekantform gir optimal flyt og mikseytelse

Mange ulike hastighetsvalg for alle typer ingredienser

Håndterbar effekt

Kraftig motor for optimal mattilberedning

Ekstra kraftig turboknapp

Mykt håndtak og myke knapper

Gled deg over mange ulike oppskrifter

Kompakt hakker for hakking av nøtter, sjokolade og ost

Visptilbehør til å piske krem, majones og mer



Stavmikser HR2632/90

Høydepunkter Spesifikasjoner

ProMix-mikseteknologi

Sammen med det anerkjente universitetet i

Stuttgart har vi utviklet ProMix-teknologien i

stavmikseren fra Philips. Det er en avansert

teknologi for mer konsekvent og raskere

miksing. Den unike ProMix-mikseteknologien i

stavmikserne fra Philips bruker en trekantform

for å skape optimal flyt og har nå enda bedre

ytelse slik at du kan lage jevne supper og

smoothies.

25 hastigheter og turbo

Med 25 hastighetsinnstillinger kan du velge

optimal hastighet for alle typer ingredienser og

oppnå den perfekte konsistensen eller de

jevneste mikseresultatene.

Motor på 700 watt

Med den kraftige og slitesterke motoren på

700 watt kan du blande nesten alle typer

ingredienser.

Ekstra kraftig turboknapp

Stavmikseren fra Philips har en ekstra kraftig

turboknapp for de mest gjenstridige

ingrediensene.

Mykt håndtak og myke knapper

Det myke håndtaket og de myke knappene gir

komfort når du bruker produktet.

Kompakt hakkertilbehør

Med det kompakte hakkertilbehøret (300 ml) til

denne stavmikseren fra Philips kan du hakke

kjøtt, urter, nøtter, ost, sjokolade og løk på noen

sekunder.

Visptilbehør

Ett visptilbehør for stavmikseren fra Philips til å

vispe krem, majones, pannekakerøre og mer.

Gjør stavmikseren multifunksjonell og allsidig.

Tilbehør

Inkludert: Visp, Kompakt hakker, Visp

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Antall hastighetsinnstillinger: 25

Produktfunksjoner: Avtagbart skaft, Av/på-

knapp, Turbofunksjon, Variabel hastighet

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraftighet

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 1,3 m

Frekvens: 50/60 Hz

Drift: 700 W

Spenning: 220–240 V

Utforming

Farge: Svart

Overflate

Materiale, stang: Metall

Materiale, kniv: Rustfritt stål

Materiale, kanne: SAN

Materiale i hoveddelen: PP og gummi
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