Philips Daily
Collection-mikser
Daily Collection
300 W
Fem hastigheter og turbo
Båndvisper og eltekroker
Lett

HR3705/00

Få luftige kaker og jevne rører på en enkel måte
Lett og raskere med kjegleformede visper
Vår nye Daily-mikser gjør baking enklere med raske, deilige resultater hver gang.
Lag kakeblandinger og rører opptil 20 % raskere*. Lett og ergonomisk design gjør
det enkelt og behagelig å mikse.
Kraftfull og rask miksing
Kjegleformede visper jobber opptil 20 % raskere*
Kraftig motor på 300 W
5 Hastigheter + turbo takler enhver oppgave på kjøkkenet
To par visper pluss eltekroker
Komfortabelt, ergonomisk design
Lett og utformet for komfort
Sklisikkert grep for enkel håndtering
Tilbehøret er enkelt å feste med et klikk
XL-kontroller for enkelt innstillingsbytte
Rask rengjøring og oppbevaring
Ledningsklemme for ryddig oppbevaring
Stor utløserknapp løsner vispene med ett trykk
Jevne overﬂater for enkel rengjøring
Tilbehør i rustfritt stål for oppvaskmaskin

Philips Daily Collection-mikser

HR3705/00

Høydepunkter

Spesiﬁkasjoner

Kjegleformede visper
Kjegleformede visper jobber opptil 20 %
raskere*, dekker et større område på mindre tid
og jobber luft inn i røren for en jevn og myk
konsistens.

Ledningsklemme

Tilbehør
Inkludert: Eltekroker, Båndvisper
Tekniske spesiﬁkasjoner
Ledningslengde: 1,2 m
Spenning: 220–240 V

Kraftig motor på 300 W
Kraftig motor på 300 W
Fem hastigheter + turbo
Ledningen vikles rundt og festes på plass med
en klemme for ryddig oppbevaring.
Stor utløserknapp

Mål og vekt
Emballasjens mål (L x B x H):
212X106X196 millimeter
Mål, produkt (L x B x H):
186X84X154 millimeter
Vekt, inkl. emballasje: 1,148 kg
Vekt, produkt: 0,852 kg
Utforming
Farge: Hvit

Et utvalg av 5 ulike hastigheter lar deg velge
akkurat riktig innstillingen for hver oppgave.
Enkel montering
Visper og eltekroker festes enkelt med et klikk,
slik at du vet du har gjort det riktig.
Lett
Lett, ergonomisk design gjør miksing
komfortabelt og enkelt.

Løsne vispene eller eltekrokene med ett trykk
på den store utløserknappen.
Enkel rengjøring

Sklisikkert grep

Jevne overﬂater og tilbehør som kan vaskes i
oppvaskmaskin sørger for rask og enkel
rengjøring.
Sklisikkert grep for enkel håndtering
Tilbehør som er enkelt å feste
Tilbehøret er enkelt å feste med et klikk

Tilbehør i rustfritt stål
Mikseren leveres med to par vispene av rustfritt
stål av høy kvalitet som kan vaskes i
oppvaskmaskin.

XL-kontroller for enkelt bytte
XL-kontroller for enkelt innstillingsbytte
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Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på
ett eller ﬂere av de grønne nøkkelområdene –
energieﬀektivitet, emballasje, farlige
materialer, vekt, resirkulering og kassering og
pålitelig drift gjennom hele levetiden.

* Pisking av ﬁre eggehviter kontra forgjengeren

