
Stavmikser

Viva Collection

 
Miks effektivt med SpeedTouch
m/turbo

Spis mer frukt og grønt med
spiralizer

Fleksibelt on the go-beger

800 watt

 
HR2656/90

Miks. Hakk. Strimle. Smak. Ta med!
Gjør det morsommere å spise mer frukt og grønt med en spiralizer

Oppdag kraften fra ProMix Viva Collection-stavmikseren med 800 watt. Tilpass og reguler enkelt kraft og effekt

med SpeedTouch-teknologien. Desto hardere du trykker på knappen, desto mer effekt i stavmikseren. Det gjør

at du kan mikse en rekke ulike ingredienser med mange ulike hastighetsinnstillinger. Denne modellen leveres

også med en spiralizer som gjør at du kan lage lange strimler av for eksempel agurk, gulrot og potet. Et perfekt

alternativ til pasta, eller for deg som vil teste noe nytt!

Kraftig

Miks harde og myke ingredienser med en kraftig 800 W-motor

Rask og jevn miksing med ProMix-teknologien

Enkel og intuitiv

Tilpass enkelt kraft og effekt med SpeedTouch-teknologien

Bytt enkelt tilbehør med ett knappetrykk

Hindre sprut ved hjelp av knivbeskyttelsen

Enkel rengjøring av delene i oppvaskmaskin

Nå er det enklere å holde seg sunn

Få grønnsaker med ny form og smak ved hjelp av en spiralizer

Ta enkelt med deg smoothie i on the go-begeret
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Høydepunkter

Motor på 800 watt

Lag gode og hjemmelagde måltider på bare

noen minutter. Miks ulike typer ingredienser og

få et raskt resultat med den kraftige og

pålitelige 800 W-motoren.

ProMix-mikseteknologi

Philips har samarbeidet med universitetet i

Stuttgart for å utvikle ProMix for raskere og

jevnere miksing. Det unike og avanserte

verktøyet er utformet som en trekant for å gi

optimal matstrøm og maksimal ytelse med

best mulig resultat hver gang.

SpeedTouch-teknologi

Få full kontroll over resultatet med

SpeedTouch-teknologien. Øk trykket på

knappen gradvis for å øke og tilpasse kraften

og effekten på mikseren. Reduser trykket på

knappen når du deretter vil ha mindre kraft og

lavere effekt. Start sakte for å hindre sprut, og

trykk gradvis hardere til du når optimal

hastighet for ingrediensene. Miks raskt og

effektivt med turbo-innstillingen ved å holde

knappen inne hele tiden og få maksimal effekt.

Utløses enkelt med én knapp

Bytt raskt og enkelt tilbehøret ved å sette det

på mikserstaven og ta det av med ett

knappetrykk.

Deksel for kniven mot sprut

Bekymre deg ikke over at det blir rotete når du

lager mat. Knivbeskyttelsen hindrer både

småsprut og skikkelig søl. Den er bølgeformet

og sitter på undersiden av mikserstaven og

garanterer minimalt med søl – og mindre

rengjøring.

Enkel å gjøre ren

Rengjør enkelt med avtakbare deler som kan

vaskes i oppvaskmaskin

Spiralisertilbehør

Få et sunnere og morsommere kosthold med

en spiralizer. Gjør enkelt frukt og grønsaker om

til nudler, spiraler og snorer som dessuten

inneholder lite karbohydrater. Det er den

perfekte måten å variere på når du skal spise

sunt, glutenfritt eller “clean eating”. Velg blant

tre former: spagetti, linguine eller bånd.

Spiralizeren er ikke kompatibel med eldre

modeller.

Glass til å ta med seg

Ta enkelt med favorittsmoothiene dine, eller

oppbevar enkelt sauser og rører rett i on the

go-begeret med lokk. Mikseren er laget i BPA-

fritt materiale og har en innebygd tetningsring

som forhindrer lekkasje, slik at du kan ta den

med deg uten å søle.
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Inkludert: Glass til å ta med seg (500 ml),

Spiralform

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: Kan vaskes i

oppvaskmaskin, Av/på-knapp, Turbofunksjon,

SpeedTouch-teknologi

Utforming

Farge: Svart og rustfritt stål

Overflate

Materialtilbehør: Plast ABS

Materiale, kniv: Rustfritt stål

Materiale i hoveddelen: Plast-ABS + rustfritt

stål + sklisikker gummi

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 1,2 m

Drift: 800 W

RPM-hurtigmikser (maks.): maks. 11,500 rpm

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir
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