
Hurtigmikser

Viva Collection

 
Mikser kremede smoothies på
rekordtid

Kraftig motor

2 l glasskanne

 

HR3555/00 Enkel og stilren blender
Lag deilige smoothies eller knus is raskt og enkelt

Philips Viva Collection-blenderen er en smidig mikser med en praktisk glasskanne

som gjør det enkelt å lage kremede smoothies, sauser eller knuse is. Den kan også

hakke og mikse hardere ingredienser og gjør det lettere å spise sunn kost.

Suveren mikseytelse

ProBlend 6-teknologi for finmiksing

Kraftig motor på 900 W

Flere hastigheter for myke og harde ingredienser

Lett å bruke

Helstøpt bryter for godt grep

Pulsfunksjon for blanding og miksing

Vannivåindikator og håndtak for enkel bruk

Stor kanne for smoothies som du kan dele

Enkel å gjøre ren

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Garantert kvalitet

To års verdensomspennende garanti



Hurtigmikser HR3555/00

Høydepunkter

ProBlend 6-teknologi

ProBlend 6-teknologi for effektiv blanding og

miksing

Motor på 900 W

Kraftig motor på 900 W for enkel blanding og

miksing.

Flere hastigheter

Flere innstillinger gjør det mulig å mikse med

flere hastigheter og på flere måter.

Helstøpt bryter

Helstøpt bryter for godt grep og bedre

hastighetskontroll.

Pulsfunksjon for blanding og miksing

Du kan bruke pulseringsmodusen for å styre

graden og varigheten av blandingen.

Vannivåindikator

Vannivåindikator og håndtak for enkel bruk og

helling.

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

To års verdensomspennende garanti

To års verdensomspennende garanti

Mikserkanne med stor kapasitet

Den store kannen på 2 l har en

arbeidskapasitet på 1,5 l for deilige smoothies

som du kan dele med hele familien eller spare

til senere.

 



Hurtigmikser HR3555/00

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: Automatisk avslåing,

Ledningsoppbevaring, Kan vaskes i

oppvaskmaskin, Integrert ledningsoppbevaring,

Av/på-knapp, Puls, Variabel hastighet

Service

To års verdensomspennende garanti

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 900 W

Spenning: 200–230 V

Kapasitet, hovedkanne: 2 L

Overflate

Materiale, kanne: Glass

Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål
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