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Daily Collection

 

200 W

3 hastigheter

Bladvisp

Lätt

 

HR3700/00

Fluffiga kakor och jämn smet på ett enkelt sätt

Lättare och snabbare med konformade vispar

Vår nya Daily-elvisp gör bakning lättare för snabba, goda resultat varje gång.

Förbered kakmix och smet upp till 20 % snabbare.* Lätt, ergonomisk design gör

det lätt och smidigt att vispa och knåda.

Kraftfull och snabb vispning och knådning

Konformade vispar som vispar upp till 20 % snabbare*

Kraftfull 200 W motor

Tre hastigheter som klarar av alla uppgifter i köket

Två par trådvispar

Smidig, ergonomisk design

Låg vikt och bekväm design

Halkfritt grepp för enkel användning

Tillbehör som är lätta att sätta fast klickar på plats

XL-kontroller gör det lätt att ändra inställningar

Snabb rengöring och förvaring

Sladdklämma för praktisk förvaring

Stor utmatningsknapp för att frigöra visparna med en knapptryckning

Släta ytor för enkel rengöring

Tillbehör i rostfritt stål som kan maskindiskas



Elvisp från Philips Daily Collection HR3700/00

Funktioner Specifikationer

Konformade vispar

Konformade vispar som vispar upp till 20 %

snabbare* – och täcker en större yta på mindre

tid och blandar luft i smeten så att du får en

jämn, fluffig struktur.

Kraftfull 200 W motor

Kraftfull 200 W motor

3 hastigheter

Med tre olika hastigheter kan du välja precis

rätt inställning för varje uppgift.

Enkel montering

Vispar och degkrokar fästs enkelt med ett klick

som hörs så att du vet du har gjort rätt.

Lätt

Lätt, ergonomisk design som gör det enkelt och

bekvämt att vispa och knåda.

Halkfritt grepp

Halkfritt grepp för enkel användning

Tillbehör som är lätta att sätta fast

Tillbehör som är lätta att sätta fast klickar på

plats

XL-kontroller gör det lätt att ändra

XL-kontroller gör det lätt att ändra inställningar

Sladdklämma

Sladden viras runt och fästs med en klämma

för praktisk förvaring.

Stor utmatningsknapp

Frigör visparna eller degkrokarna med ett tryck

på den stora, tydliga utmatningsknappen.

Lätt att rengöra

Släta ytor och tillbehör som kan maskindiskas

för snabb och enkel rengöring.

Tillbehör till rostfritt stål

Elvispen levereras med två par vispar i

högkvalitativt rostfritt stål som kan

maskindiskas.

 

Tillbehör

Medföljer: Bladvispar

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 1,2 m

Spänning: 220-240 V

Vikt och mått

Förpackningens mått (LxBxH): 212 x 106 x

196 mm

Produktens mått (L x B x H): 186 x 84 x

154 mm

Vikt inkl. förpackning: 1,071 kg

Produktens vikt: 0,837 kg

Design

Färg: Vit

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

* Vispar fyra äggvitor jämfört med tidigare modell
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