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SpeedTouch 700 W met turbo

ProMix-technologie

2 keer fijner mixen*

30% sneller*

 

HR2642/00

Geoptimaliseerde bediening voor snelle

maaltijdbereiding

Mengen, kloppen, hakken en meer

Krachtige en betrouwbare staafmixer van 700 W met Speedtouch voor intuïtieve

snelheidsselectie en eenvoudige bediening, en ProMix voor optimale toevoer van

etenswaren en fantastische mengresultaten. U kunt mengen, kloppen, hakken en

meer met één druk op de knop

De beste mengresultaten in enkele seconden

Krachtige motor van 700 W voor geweldige mengresultaten

SpeedTouch-technologie om intuïtief de juiste snelheid in te stellen

Unieke, driehoekige behuizing met speciale golvende vorm

Optimale toevoer van etenswaren en mixprestaties

Veelzijdig en multifunctioneel

XL-hakmolen voor het verwerken van vlees, noten, kaas, chocolade en meer

Gardeaccessoire voor slagroom, mayonaise en veel meer

ProMix-beker van 1 liter voor optimaal mengen, kloppen en mixen

Betrouwbaar en duurzaam

Ergonomisch ontworpen handgreep voor comfortabel en eenvoudig gebruik

Ontkoppeling met één druk op de knop voor eenvoudige montage van onderdelen

2 jaar garantie
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Kenmerken

Gardeaccessoire

Enkel gardeaccessoire voor Philips-

handblenders, voor het maken van slagroom,

mayonaise, pannenkoekbeslag en nog veel

meer. Maakt uw handblender multifunctioneel

en veelzijdig.

ProMix-mengtechnologie

Philips ProMix is ontwikkeld in samenwerking

met de prestigieuze universiteit van Stuttgart,

en is een unieke en geavanceerde technologie

met een specifieke driehoekige vorm voor

optimale toevoer van etenswaren en maximale

prestaties voor sneller en constanter mixen.

Ontgrendelingssysteem met één knop

Eenvoudige, snelle en eenvoudige

(de)montage van de staafmixer en alle

accessoires met slechts één vinger.

Krachtige motor van 700 watt

Krachtige en betrouwbare motor van 700 W die

een grote verscheidenheid aan accessoires

aankan, waarmee vrijwel elk ingrediënt kan

worden verwerkt voor uitzonderlijke resultaten

tijdens het bereiden van etenswaren.

ProMix-mengtechnologie

Philips ProMix is ontwikkeld in samenwerking

met de prestigieuze universiteit van Stuttgart

en is een unieke en geavanceerde technologie

met een specifieke driehoekige behuizing voor

optimale toevoer van etenswaren en maximale

prestaties voor sneller en constanter mixen.

XL-fijnsnijder

XL-hakmolen met zeer scherp mes, waarmee u

grote hoeveelheden vlees, kruiden, noten,

kaas, chocolade en andere ingrediënten in een

paar seconden kunt verwerken.

SpeedTouch-technologie

Intuïtieve variabele snelheidsstand voor meer

kracht terwijl u op de knop drukt. Start

langzaam om spatten te voorkomen en versnel

geleidelijk tot u de gewenste snelheid hebt

bereikt voor elke toepassing en elk type

ingrediënt. Meng, klop en hak met één druk op

de knop.
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Specificaties

Accessoires

Inclusief: Ballonklopper, Garde, Dubbel mes

voor de XL-hakmolen, Beker

Land van herkomst

Geproduceerd in: Europa

Algemene specificaties

Productkenmerken: Verwijderbare staaf,

Vaatwasmachinebestendig, Turbofunctie,

Variabele snelheid

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Capaciteit beker: 1 L

Capaciteit XL-hakmolen: 1000 ml

Snoerlengte: 1,2 m

Frequentie: 60 Hz

Vermogen: 700 W

Voltage: 220 - 240 volt

Ontwerp

Kleur: Wit en grijs

Afwerking

Materiaal accessoires: Plastic SAN

Materiaal staaf: Metaal

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal hoofdunit: ABS-plastic

* *Vergeleken met Philips-staafmixer met klokvormige

meskamer, intern getest, uitgevoerd op tomaat en

rauwe groenten
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