Mixer
Viva Collection
450 W
5 hastigheter + turbo
Automatiskt roterande skål, 3 l
Kaschmirgrå

HR3745/00

Stark, eﬀektiv mixning ger jämna kakor
Upp till 25 % snabbare* med kraftfull 450 W motor
Med Philips-mixern kan du skapa utsökta mjuka kakor och bröd till din familj.
Konisk mixning ger kortare visptid och mjukare kaksmet. Den kraftfulla 450 W
motorn gör degen till en lätt match.
Kraftfull vispning och blandning
Konformad visp för maximal inarbetning av luft
450 W motoreﬀekt även för de tuﬀaste degarna
Smidiga kombinationer för luftig smet
Eﬀektiv blandning
Automatiskt roterande skål, 3,0 l, för ordentlig blandning
Utmatningsknapp på vispen
Sugfötter för stabil blandning
Snabb och enkel förvaring
Det är enkelt att hålla ordning på sladdarna med sladdklämman

Mixer

HR3745/00

Funktioner

Speciﬁkationer

Konformad visp

Automatiskt roterande skål

Tillbehör
Medföljer: Dubbel ballongvisp,
Knådningsverktyg
Ursprungsland
Tillverkad i: Kina

Den unika konformade vispen ger maximal
inarbetning av luft som bidrar till ﬂuﬃg struktur
och slät kaksmet

Den automatiskt roterande skålen roterar för
bättre och mer noggrann blandning.
Utmatningsknapp

Allmänna speciﬁkationer
Antal hastighetsinställningar: 5 + turbo
Produktfunktioner: Sladdförvaring, På/avknapp, Turbofunktion
Service
2 års världsomfattande garanti

450 W motor
Hållbarhet
Förpackning: > 90 % återvunnet material
Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Den kraftfulla 450 W-motorn gör även de
tuﬀaste degarna till en lätt match.

Med en knapptryckning kan du frigöra visparna
eller degkrokarna.
Sugfötter för stabil blandning

Smidiga kombinationer

Tekniska speciﬁkationer
Kapacitet: 3 L
Sladdlängd: 1,2 m
Frekvens: 50/60 Hz
Eﬀekt: 450 W
Design
Färg: Vit
Färg på kontrollpanelen: Kaschmirgrå
Legering
Material, tillbehör: Rostfritt stål
Material i huvudenhet: ABS-plast

Skålen har utformats för att smidigt passa med
de konformade visparna för bästa
blandningsresultat.

Sugfötterna håller mixern med ställ och skål
stabil och stadig mot ytan.
Sladdklämma
Det är enkelt att hålla ordning på sladdarna
med sladdklämman
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