Mixer uit de Philips
Daily-collectie
Daily Collection
300W
5 snelheden en turbo
Bandkloppers en deeghaken
Lichtgewicht

HR3705/00

Luchtige cakes en glad beslag op een
eenvoudige manier
Licht en sneller dankzij conische kloppers
Met onze nieuwe Daily-mixer wordt bakken nog eenvoudiger, zodat u altijd snel
van heerlijke resultaten kunt genieten. Maak 20% sneller cakemix en beslag*. Door
het lichte, ergonomische design kunt u gemakkelijk en comfortabel mixen.
Krachtig en snel mixen
Kegelvormige kloppers werken tot 20% sneller*
Krachtige motor van 300 watt
5 snelheden en turbofunctie voor elke keukentaak
Twee paar bandkloppers, en deeghaken
Comfortabel, ergonomisch design
Licht en ontworpen voor comfort
Antislip handgreep voor eenvoudig gebruik
Eenvoudig te bevestigen accessoires gaan met een klik vast
XL-bediening voor eenvoudig te wijzigen instellingen
Snel schoonmaken en opbergen
Snoerclip voor netjes opbergen
Grote uitwerpknop om kloppers met één druk op de knop te verwijderen
Gladde oppervlakken voor gemakkelijk schoonmaken
Vaatwasmachinebestendige roestvrijstalen accessoires

Mixer uit de Philips Daily-collectie

HR3705/00

Kenmerken

Speciﬁcaties

Conische kloppers
Kegelvormige kloppers werken tot 20% sneller*
– ze beslaan een groter oppervlak in minder
tijd en zorgen voor een luchtig, glad beslag.

XL-bediening voor eenvoudig wijzigen
XL-bediening voor eenvoudig te wijzigen
instellingen
Snoerclip

Krachtige motor van 300 watt
Krachtige motor van 300 watt

Accessoires
Inclusief: Deeghaken, Bandkloppers
Technische speciﬁcaties
Snoerlengte: 1,2 m
Voltage: 220 - 240 volt
Gewicht en afmetingen
Afmetingen van verpakking (l x b x h): 212 x
106 x 196 millimeter
Afmetingen van product (l x b x h): 186 x 84 x
154 millimeter
Gewicht (incl. verpakking): 1,148 kg
Productgewicht: 0,852 kg

5 snelheden en turbo

Het snoer kan worden opgerold en met een
klem voor netjes opbergen op zijn plaats
gehouden.
Met een selectie van 5 verschillende
snelheden kunt u precies de juiste instelling
voor elke taak kiezen.

Ontwerp
Kleur: Wit

Grote uitwerpknop

Eenvoudige montage
Kloppers en deeghaken worden eenvoudig
bevestigd met een hoorbare klik, zodat u weet
dat ze goed vast zitten.
Lichtgewicht
Licht, ergonomisch ontwerp waardoor mixen
comfortabel en eenvoudig is.

Verwijder de kloppers of deeghaken met één
druk op de grote, duidelijke uitwerpknop.

Antislipbehuizing

Gemakkelijk schoonmaken

Antislip handgreep voor eenvoudig gebruik

Gladde oppervlakken en
vaatwasmachinebestendige accessoires
zorgen voor snelle en eenvoudige reiniging.

Eenvoudig te bevestigen accessoires
Eenvoudig te bevestigen accessoires gaan met
een klik vast

Accessoires van roestvrij staal
De mixer wordt geleverd met twee paar
kloppers van vaatwasmachinebestendig
roestvrij staal van hoge kwaliteit.
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Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.

* 4 eieren kloppen in vergelijking met de voorganger

