
Mixerstav

Viva Collection

 
ProMix-mixningsteknik

700 W, mixerstav i metall

Extra stor hackare, mixer

25 hastigheter + turbo

 
HR2636/90

Kraftfull och lätt att använda
Alltid perfekta resultat

Philips mixerstav kombinerar 700 W effekt med ProMix-teknik och flera hastighetsinställningar, så att

matlagningen blir enkel! God, hemlagad mat som du vill ha den varje gång!

Jämnt mixerresultat på ett par sekunder

Triangelutformning för bästa möjliga flöde och mixning

Val av flera hastigheter för alla typer av ingredienser

Kraftfull och lätt att använda

Turboknapp med extra kraft

Kraftfull motor för optimal matlagning

Mjukt grepp och mjuka knappar

Njut av en mängd olika recept

Extra stor hackare för att hacka lök och kött

Mixertillbehör med två vispar



Mixerstav HR2636/90

Funktioner Specifikationer

ProMix-mixningsteknik

Philips ProMix-teknik för mixerstavar har tagits

fram i samarbete med det prestigefyllda

universitetet i Stuttgart. ProMix är en avancerad

teknik för jämnare och snabbare mixning. För

den unika ProMix-tekniken i Philips

mixerstavar används en triangelutformning för

bästa möjliga flöde och resultat när du gör

släta soppor och smoothies.

25 hastigheter och turbo

Med 25 hastighetsinställningar kan du välja

den optimala hastigheten för alla typer av

ingredienser, och få önskad konsistens samt

perfekta mixningsresultat.

700 W-motor

Med den kraftfulla motorn på 700 W kan du

mixa i stort sett alla ingredienser.

Turboknapp med extra kraft

Philips mixerstav har en extra kraftfull

turboknapp för de hårdaste ingredienserna.

Mjukt grepp och mjuka knappar

Det mjuka greppet och knapparna gör att

produkten är bekväm att använda.

Tillbehör till extra stor hackare

Med den extra stora hackaren (1 000 ml) för en

mixerstav från Philips kan du hacka stora

mängder kött, örter, nötter, ost, choklad och lök

på några sekunder.

Tillbehör till mixer

Mixertillbehöret eller dubbelvispen, hjälper dig

att blanda eller vispa större mängder snabbare,

som du kan göra med en enda visp eller för

hand. Använd den till att tillreda kaksmet,

sockerkakor, muffins eller vispa grädde, ägg

och mycket mer

Tillbehör

Medföljer: Mixer, Extra stor dubbelbladig

hackare

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer

Antal hastighetsinställningar: 25

Produktfunktioner: Löstagbart skaft, På/av-

knapp, Turbofunktion, Justerbar hastighet

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 1,3 m

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 700 W

Spänning: 220-240 V

Design

Färg: Svart

Legering

Stångmaterial: Metall

Kniv, material: Rostfritt stål

Behållare, material: SAN

Material i huvudenhet: PP och gummi
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