
Stavblender

Viva Collection

 
Blend effektivt med
SpeedTouch-turbo

Spis mere frugt og grønt med
spiralizer

On the go-beholder, piskeris og
hakker

800 watt

 
HR2657/90

Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
Gør det sjovere at spise mere frugt og grønt med en spiralizer

Oplev ProMix Viva Collection-stavblenderens kraft på 800 watt. Tilpas og reguler

nemt kraften og effekten ved hjælp af SpeedTouch-teknikken. Jo hårdere du

trykker på knappen, jo hurtigere kører stavblenderen. Den variable effekt gør det

muligt at blende en række forskellige ingredienser ved mange forskellige

hastigheder. Denne model fås også med piskeris, hakker og spiralenhed, som gør

det muligt at lave lange strimler af f.eks. agurk, gulerødder og kartofler. Et perfekt

alternativ til pasta, eller til dig, som vil prøve noget nyt!

Kraftfuld

Blend hårde og bløde ingredienser med en kraftfuld 800 watt-motor

Hurtigt og ensartet resultat med ProMix-teknik

Nemt og intuitivt

Tilpas nemt kraften og effekten ved hjælp af SpeedTouch-teknikken

Skift nemt tilbehør med et tryk på en knap

Slip for sprøjt ved hjælp af knivafskærmningen

Nem at rengøre

Nem at rengøre, da alle dele tåler opvaskemaskine

Pisk saucer, fløde og mayonnaise med pisketilbehøret

Hak hårde ingredienser med en multihakker

Nemmere at være sund

Få ny form og smag på dine grøntsager ved hjælp af en spiralizer

Tag nemt dine smoothies med i on the go-beholderen
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Vigtigste nyheder

800 W motor

Lav hjemmelavet og velsmagende mad på kun

få minutter. Blend forskellige typer af

ingredienser, og få et hurtigt resultat takket

være den kraftfulde og pålidelige 800 watt-

motor.

ProMix-blenderteknologi

Philips har samarbejdet med Universitetet i

Stuttgart om at udvikle ProMix-blenderstaven,

der giver en hurtigere og mere ensartet

blendning. Dens unikke, avancerede teknik

bygger på en trekantet form, der giver et

optimalt flow i ingredienserne og en maksimal

ydelse med de bedste resultater hver gang.

SpeedTouch-teknologi

Få fuld kontrol over dit resultat med

SpeedTouch-teknikken. Tryk gradvist hårdere

på knappen for at øge og justere blenderens

kraft og effekt. Og tryk så mindre for at reducere

den tilsvarende. Start langsomt for at undgå

sprøjt, og tryk gradvist hårdere, indtil den

optimale hastighed til dine ingredienser er

nået. Ønsker du mere kraft, mens du blender?

Tryk på turboboost-knappen, og hold den

nede.

Nem udløsning med en enkelt knap

Skift hurtigt og nemt tilbehør ved at fri- og

fastgøre det på blenderstaven med ét enkelt

tryk på en knap.

Anti-splash knivafskærmning

Du behøver ikke at være bekymret for stænk og

sprøjt, når du laver mad. Den særlige

knivafskærmning forhindrer både stænk og

sprøjt. Dens bueformede design er fastgjort på

undersiden af blenderstaven og sikrer minimalt

sprøjt – og mindre rengøring.

Pisketilbehør

Det alsidige pisketilbehør kan anvendes til at

piske en række forskellige ting, f.eks. sauce,

fløde og lign.

XL-hakker

Spar tid og energi ved at slippe for at skære og

hakke hårde ingredienser som f.eks. frugt og

kød i hånden. Multihakkeren gør arbejdet for

dig, så du nemt kan lave lækre saucer og

dressinger, skære frugt eller hakke større

mængder kød.

Tilbehør til spiralenhed

Gør din kost sundere og sjovere med en

spiralizer. Nu kan du nemt forvandle frugt og

grøntsager til nudler, spiraler og bånd, som

desuden har et lavt kulhydratindhold. Det er en

perfekt måde at variere en sund, glutenfri eller

clean eating-kost på. Vælg mellem tre former

for spiraler: spaghetti, linguine eller bånd.

Spiralenheden er ikke kompatibel med ældre

modeller.

Beholder til på farten

Tag dine yndlingssmoothies med, eller

opbevar nemt dine blendede saucer og

dressinger direkte i den medfølgende beholder

med låg. Blenderen er fremstillet i BPA-frie

materialer og har en indbygget tætningsring,

som forhindrer lækage, og du kan derfor tage

den med dig uden risiko for spild.



Stavblender HR2657/90

Specifikationer

Tilbehør

Inklusive: Piskeris, XL-hakker, Beholder til at

tage med (500 ml), Spiralenhed

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: Kan gå i opvaskemaskinen,

On/off-knap (tænd/sluk), Turbofunktion,

SpeedTouch-teknologi

Design

Farve: Sort og rustfrit stål

Overflade

Tilbehørsmateriale: Plastik ABS

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Materiale: basisenhed: Plastik ABS + rustfrit

stål + skridsikkert gummi

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 1,2 m

Strøm: 800 W

Omdrejningstal for blender (maks.): Maks.

11.500 omdr./min.

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir
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