
Sauvasekoitin

Viva Collection

 
Tehokas sekoitus – SpeedTouch
ja turbo

Enemmän kasviksia
spiraalileikkurilla

Kätevä On the go -muki

800 wattia

 
HR2656/90

Sekoita. Hienonna. Suikaloi. Maista. Ota mukaan!
Spiraalileikkuri tekee kasvisten ja hedelmien syömisestä hauskempaa.

Koe ProMix Viva Collection -sauvasekoittimen 800 watin teho. Tehoa voi säätää ja mukauttaa helposti

SpeedTouch-tekniikalla. Mitä kovempaa painat painiketta, sitä enemmän tehoa sauvasekoitin käyttää. Voit

sekoittaa monenlaisia aineksia monilla eri nopeussäädöillä. Tässä mallissa on myös spiraalileikkuri, jolla voit

tehdä pitkiä suikaleita kurkusta, porkkanasta tai perunasta. Täydellinen vaihtoehto pastalle – tai jos vain haluat

testata jotakin uutta!

Tehokas

Sekoita kovia ja pehmeitä aineksia tehokkaalla 800 watin moottorilla

Nopea ja yhdenmukainen sekoitus ProMix-tekniikalla

Helppokäyttöinen

Tehoa voi säätää ja mukauttaa helposti SpeedTouch-tekniikalla

Vaihda lisäosia helposti yhdellä painalluksella

Veitsisuojus ehkäisee roiskeita

Helppo puhdistus ja konepestävät osat

Helposti terveellistä

Spiraalileikkurilla saat kasviksiin uusia muotoja ja makuja

Voit ottaa smoothien helposti mukaan On the go -mukissa
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Kohokohdat

800 watin moottori

Voit valmistaa maistuvia kotitekoisia aterioita

muutamassa minuutissa. Voit sekoittaa

erityyppisiä aineksia nopeasti tehokkaan ja

luotettavan 800 watin moottorin ansiosta.

ProMix-sekoitustekniikka

Philips on kehittänyt ProMix-

sekoitustekniikasta nopeampaa ja

tasaisempaa yhteistyössä Stuttgartin

yliopiston kanssa. Tekniikka perustuu

ainutlaatuiseen ja edistykselliseen

kolmiomaiseen muotoon, joka takaa

optimaalisen ainesten virtauksen ja parhaan

sekoitustehon aina.

SpeedTouch-nopeudensäätö

Voit hallita tuloksia täysin SpeedTouch-

tekniikan avulla. Voit painaa painiketta

vähitellen kovemmin ja mukauttaa sekoittimen

tehoa. Kun haluat vähentää tehoa, paina

painiketta kevyemmin. Estä roiskuminen

aloittamalla hitaasti ja purista vähitellen

kovempaa, kunnes ainesten käsittelyyn sopiva

nopeus on saavutettu. Voit sekoittaa nopeasti

ja tehokkaasti turbotilassa pitämällä painiketta

kokonaan painettuna suurimman tehon

saamiseksi.

Helppo yhden painikkeen vapautus

Lisäosien vaihto on nopeaa ja helppoa. Ne voi

irrottaa ja kiinnittää sauvasekoittimeen yhdellä

painalluksella.

Roiskeilta suojaava teräsuojus

Älä murehdi ruoanlaitosta aiheutuvista

sotkuista. Erikoisteräsuojus estää suuret ja

pienet roiskeet. Sauvaosaan kiinnitetty käyrä

teräsuojus vähentää sotkua ja siivoamisen

tarvetta.

Helppo puhdistaa

Puhdista helposti – kaikki irrotettavat osat ovat

konepestäviä

Suikalointilisävaruste

Syö terveellisemmin ja hauskemmin

spiraalileikkurin avulla. Voit tehdä hedelmistä

ja kasviksista helposti vähähiilihydraattisia

nuudeleita, spiraaleja ja nauhoja. Saat helposti

vaihtelua terveelliseen, gluteenittomaan tai

puhtaaseen ruokavalioon.

Valitse kolmesta muodosta: spagetti, linguine

tai nauha. Spiraalileikkuri ei ole yhteensopiva

aiempien mallien kanssa.

Sekoitusmuki

Voit helposti ottaa suosikkismoothiesi mukaan

tai säilyttää valmiita kastikkeita tai soseita

suljettavassa On the go -mukissa.

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: Sekoitusmuki (500 ml), Spiralizer

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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