Hefte før salg for Norge (2018, August 21)
Philips Daily Collection-mikser
• 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.
Fordeler

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

Daily Collection

Funksjoner
Kjegleformede visper

Ledningsklemme

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

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.

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

Lett

Enkel rengjøring

Lett, ergonomisk design gjør miksing komfortabelt og enkelt.
Sklisikkert grep

Jevne overflater og tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin sørger for rask
og enkel rengjøring.
Tilbehør i rustfritt stål
Tilbehør som er enkelt å feste

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

XL-kontroller for enkelt bytte
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Daily Collection

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Tilbehør
Inkludert

Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

Eltekroker
Båndvisper

Tekniske spesifikasjoner
Ledningslengde
Spenning

1,2 m
220–240 V

Mål og vekt
Emballasjens mål
(L x B x H)
Mål, produkt
(L x B x H)
Vekt, inkl. emballasje
Vekt, produkt

212X106X196 millimeter

CN
850940

Ytre eske

186X84X154 millimeter

Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

1,148 kg
0,852 kg

Utforming
Farge

21,00 cm
10,50 cm
1,08 kg
1,23 kg
08710103855804
1

Hvit

33,10 cm
22,00 cm
40,60 cm
7,80 kg
18710103855801
6

Mål, emballasje
Høyde

19,40 cm

* Pisking av fire eggehviter kontra forgjengeren
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