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Viva Collection

 
450 W

5 hastighedsindstillinger +
turbo

Automatisk drevet 3 l skål

Cashmere/grå

 

HR3745/00

Effektiv miksning for klumpfri kagedej
Op til 25 % hurtigere* med kraftig motor på 450 W

Med Philips-mixeren kan du lave lækre, luftige kager og brød til hele familien.

Luftig, kegleformet piskning giver kortere pisketid og jævnere kagedej. Den

kraftfulde motor på 450 W gør det nemt at arbejde med den mest seje dej.

Kraftig piskning og miksning

Konisk formet piskeris for maksimal luftindpiskning

450 W motoreffekt til selv den mest genstridige dej

Problemfri miksning giver en luftig dej

Effektiv miksning

Automatisk drevet 3,0 l skål til grundig miksning

Nem udløserknap til piskeris

Sugekopfødder for stabil miksning

Hurtig og nem opbevaring

Det er nemt at holde styr på ledningen med ledningsklemmen



Mixer HR3745/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Konisk formet piskeris

Det unikke, konisk formede piskeris giver

mulighed for maksimal luftindpiskning, som

gør kagedejen luftig og ensartet

450 W motor

Den kraftige 450 W motor gør det nemt at

arbejde med selv den mest genstridige dej.

Problemfri miksning

Skålen er designet til at passe ubesværet til de

konisk formede piskeris for at give den bedste

miksning.

Automatisk drevet skål

Den automatisk drevne skål roterer for at give

en bedre og mere grundig miksning.

Nem udløserknap

Med et enkelt tryk kan du frigøre piskerisene

eller dejkrogene.

Sugekopfødder for stabil miksning

Sugekopfødderne holder mixeren med fod og

skål stabil og fast forankret på underlaget.

Ledningsklemme

Det er nemt at holde styr på ledningen med

ledningsklemmen

 

Tilbehør

Inklusive: Dobbelt ballonpiskeris, Æltetilbehør

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Generelle specifikationer

Antal hastighedsindstillinger: 5 + turbo

Produktfunktioner: Ledningsopbevaring,

On/off-knap (tænd/sluk), Turbofunktion

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer

Stor skål: 3 L

Ledningslængde: 1,2 m

Frekvens: 50/60 Hz

Strøm: 450 W

Design

Farve: Hvid

Kontrolpanelets farve: Cashmere/grå

Overflade

Tilbehørsmateriale: Rustfrit stål

Materiale: basisenhed: ABS-plastik
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