
 

Mixer
Viva Collection

 
450 W

5 snelheden en turbo

Automatisch aangedreven kom
van 3 l

Kasjmiergrijs

 

HR3745/00

Krachtig en efficiënt mixen voor gladde cakes

Tot 25% sneller* met krachtige motor van 450 W

Met de Philips-mixer maakt u heerlijke luchtige cakes en brood voor uw gezin.

Luchtige, kegelvormige kloppers zorgen voor kortere kloptijd en glad cakebeslag.

Met de krachtige motor van 450 W komt u moeiteloos door het taaiste deeg.

Krachtig kloppen en mixen

Kegelvormige klopper voor maximale hoeveelheid luchtverwerking

Motorvermogen van 450 W voor zelfs de zwaarste deegsoorten

Egaal mixen voor luchtig beslag

Efficiënte mixervaring

Automatisch aangedreven kom van 3,0 liter voor goede mixresultaten

Handige ontgrendelknop voor de kloppers

Zuignappen onderop voor stabiliteit tijdens het mixen

Snel en eenvoudig opbergen

De kabels netjes houden is eenvoudig met de clip



Mixer HR3745/00

Kenmerken Specificaties

Kegelvormige klopper

De unieke kegelvormige klopper zorgt voor

maximale integratie van lucht die bijdraagt aan

een luchtige structuur en glad cakebeslag

Motor van 450 W

De krachtige 450 W motor maakt licht werk van

het taaiste deeg.

Egaal mixen

De kom is speciaal ontworpen om naadloos te

passen bij de conische kloppers voor de beste

mixresultaten.

Automatisch aangedreven kom

De automatisch aangedreven kom draait zodat

u de ingrediënten beter kunt mengen.

Knop voor eenvoudige ontgrendeling

Met een simpele druk op de knop ontgrendelt

u de kloppers of deeghaken.

Zuignappen onderop voor stabiliteit tijdens

het mixen

De zuignappen houden uw mixer en kom

stabiel en stevig verbonden met de

ondergrond.

Snoerclip

De kabels netjes houden is eenvoudig met de

clip

 

Accessoires

Inclusief: Klopper met twee ballonnen,

Kneedaccessoire

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Algemene specificaties

Aantal snelheidsstanden: 5 + turbo

Productkenmerken: Opbergvak voor snoer,

Aan/uitschakelaar, Turbofunctie

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Inhoud kom: 3 L

Snoerlengte: 1,2 m

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 450 W

Ontwerp

Kleur: Wit

Kleur bedieningspaneel: Kasjmiergrijs

Afwerking

Materiaal accessoires: Roestvrij staal

Materiaal hoofdunit: ABS-plastic

 

* 4 eieren kloppen in vergelijking met de voorganger
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