Hefte før salg for Norge (2019, Februar 24)
ProMix stavmikser
• Effekt på 800 W
• SpeedTouch med hastighetsveiledning
• Glass til å ta med seg
• Enkel å gjøre ren

HR2653/90

Bland. Forsegl. Start!
Bland sammen smakfulle ingredienser som kan nytes på farten.
Den nye ProMix Viva-serien med stavmiksere med en rekke tilbehør hjelper deg med å lage sunn mat.
Fordeler

Kraftig
• Kraftig motor på 800 watt for flotte resultater
• ProMix-teknologi for rask og mer konsistent blanding

Enkel og intuitiv
• SpeedTouch-teknologi for sømløs strømstyring
• Én enkelt utløserknapp for å bytte tilbehør raskt
• Knivdeksel mot sprut for å unngå at det spruter mens du blander
• Enkel å gjøre ren

Allsidig
• Dobbel mikser sørger for glatt, godt blandet kakerøre
• Ekstra stor hakker til å bearbeide hardere mat, som kjøtt, nøtter og
ost

Enkel ernæring
• Ta med deg sunne smoothier i transportglasset

Viva Collection

Funksjoner
Motor på 800 watt

Enkel å gjøre ren
Enkel å gjøre ren
Dobbel mikser

Den kraftige og holdbare motoren vår på 800 watt gir all kraften du trenger
for å tilberede de sunne favorittmåltidene dine på bare noen minutter.
ProMix-mikseteknologi

Løft frokoster og bakevarer til et nytt nivå med den doble mikseren vår. Den
er perfekt til å lage deilig, hjemmelagd røre til luftige pannekaker,
favorittkakene dine, fyldige sauser med mer.
Ekstra stor hakker

Philips inngikk samarbeid med Stuttgart-universitetet for å utvikle ProMix for
raskere og mer konsistent blanding. Den unike, avanserte teknologien er
formet som en trekant for å gi optimal matgjennomstrømning og maksimum
ytelse med best resultat hver gang.
SpeedTouch-teknologi

Spar tid og krefter ved å slippe manuell hakking av hardere ingredienser, som
frukt og kjøtt. Philips’ ekstra store hakker gjør den tunge jobben for deg, så du
enkelt kan lage deilige salsaer og salater, hakke frukt og male store mengder
kjøtt.
Glass til å ta med seg

Ønsker du mer effekt når du blander? Bare klem på turboknappen. Med den
intuitive, variable hastighetskontrollen kan du enkelt øke effekten uten å bytte
innstillinger. Start sakte for å forhindre sprut, og klem gradvis hardere til du
når hastigheten du trenger for hver oppskrift og ingrediens.
Utløses enkelt med én knapp

Gjør livet enklere. Bland dine smoothier direkte i Philips-glasset til å ta med
seg. Bare bland, forsegle og dra av sted. Blenderen er lagd av BPA-frie
materialer og har en innebygd forsegling mot lekkasje, så du kan trygt ta det
med deg uten å risikere søl.

Når du skal ordne en stor oppdekning, vil du elske hvor enkelt det er å bytte
tilbehør. De er raske å sette på og ta av på miksestangen med ett trykk på en
knapp.
Deksel for kniven mot sprut

Ikke bekymre deg for søl når du lager mat. Vårt spesielle knivdeksel stopper
sprut, liten og stor. Den bølgete formen, festet til bunnen av miksestangen,
garanterer minimum søl – og mindre rengjøring senere.
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spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Tilbehør
Inkludert

Mikser
Ekstra stor hakker
Glass til å ta med seg (500 ml)

Materiale i hoveddelen
Tekniske spesifikasjoner
Ledningslengde
Drift
RPM-hurtigmikser
(maks.)

Generelle spesifikasjoner
Produktfunksjoner

Kan vaskes i oppvaskmaskin
Av/på-knapp
Turbofunksjon
SpeedTouch-teknologi

Produsert i
Svart og rustfritt stål

Kina

Bærekraft
Emballasje
Brukerhåndbok

Overflate
Materialtilbehør
Materiale, kniv

1,2 m
800 W
maks. 11,500 rpm

Opprinnelsesland

Utforming
Farge

Plast-ABS + rustfritt stål + sklisikker
gummi

Plast ABS
Rustfritt stål

> 90 % resirkulerte materialer
100 % resirkulert papir
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