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Sekoita. Pakkaa. Ota mukaan!
Sekoita maukkaita aineksia matkalla nautittavaksi.

Uuden ProMix Viva Collection -sauvasekoittimen ja useiden eri lisävarusteiden

avulla voit valmistaa monenlaisia terveellisiä välipaloja ja aterioita.

Tehokas

Tehokas 800 watin moottori takaa erinomaisen tuloksen

ProMix-tekniikalla sekoitus on nopeaa ja tasaista

Helppokäyttöinen

SpeedTouch-tekniikalla tehonsäätö on vaivatonta

Yhden painikkeen vapautuksella lisäosien vaihto on nopeaa

Roiskumisen estävä teräsuojus estää roiskeet sekoittamisen aikana

Helppo puhdistaa

Monipuolinen

Vispilä sopii kerman, majoneesin ja kastikkeiden vatkaamiseen.

XL-teholeikkurilla voi hienontaa kovia aineksia, kuten lihaa, pähkinöitä ja juustoa

Ravintoa helposti

Ota terveellisiä smoothieita mukaan sekoitusmukissa
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Kohokohdat

800 watin moottori

Philipsin tehokkaassa ja kestävässä 800 watin

moottorissa on riittävästi tehoa terveellisten

suosikkiruokien valmistamiseen kotona

muutamassa minuutissa.

ProMix-sekoitustekniikka

Philips kehitti ProMix-tekniikan yhteistyössä

Stuttgartin yliopiston kanssa, jotta sekoitus

olisi entistä nopeampaa ja tasaisempaa.

Tekniikka perustuu ainutlaatuisen ja

edistykselliseen kolmiomaiseen muotoon,

jonka ansiosta ruoan sekoittaminen on sujuu

aina tehokkaasti.

SpeedTouch-nopeudensäätö

Paina Turbo Boost -painiketta, jos haluat lisätä

sekoitustehoa. Silloin voit lisätä tehoa

intuitiivisesti vaihtamatta asetusta. Estä

roiskuminen aloittamalla hitaasti ja purista

vähitellen kovempaa, kunnes ainesten

käsittelyyn sopiva nopeus on saavutettu.

Helppo yhden painikkeen vapautus

Lisäosien vaihto ruoanlaiton aikana on todella

helppoa. Lisäosien kiinnittäminen ja

irrottaminen sauvaosasta sujuu nopeasti

yhdellä painalluksella.

Roiskeilta suojaava teräsuojus

Älä välitä ruoanlaitosta aiheutuvista sotkuista.

Philipsin erikoisteräsuojus estää suuret ja

pienet roiskeet. Sauvaosaan kiinnitetty käyrä

teräsuojus vähentää sotkua ja siivoamisen

tarvetta.

Helppo puhdistaa

Helppo puhdistaa

Vispilä

Yhden vispilän lisävaruste sopii moneen. Voit

käyttää sitä esimerkiksi kuohkean

kermavaahdon, sileän majoneesin tai

maukkaan lettutaikinan valmistamiseen.

XL-teholeikkuri

Säästät aikaa ja energiaa, kun hienonnat kovia

aineksia, kuten hedelmiä ja lihaa. Philipsin

XL-teholeikkuri tekee raskaan työn puolestasi,

jotta voit valmistaa vaivattomasti salsoja ja

salaatteja, pilkkoa hedelmiä ja hienontaa

suuria määriä lihaa.

Sekoitusmuki

Voit helpottaa elämää sekoittamalla

suosikkismoothiesi suoraan Philipsin

sekoitusmukiin. Sekoita, lisää kansi ja ota

mukaan. Sekoitusmuki on valmistettu

materiaaleista, jotka eivät sisällä BPA:ta, ja

siinä on kiinteä ja vuodot estävä tiiviste, joka

estää läikkymisen.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Mukana: Vispilä, XL-teholeikkuri, Sekoitusmuki

(500 ml)

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: Konepesun kestävä,

Virtakytkin, Turbotoiminto, SpeedTouch-

tekniikka

Muotoilu

Väri: Musta ja ruostumaton teräs

Pinnoitus

Lisävarusteiden materiaali: ABS-muovi

Terän materiaali: Ruostumatonta terästä

Rungon materiaali: ABS-muovi + ruostumaton

teräs + luistamaton kumi

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1,2 m

Virta: 800 W

Tehosekoittimen enimmäiskierrosluku:

enintään 11,500 kierrosta minuutissa

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia
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