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360 W

Strømsparende driver

 

HR1581/00
Kulinarisk verktøy for livet
Kraftig mikser for de mest gjenstridige ingrediensene

Gled deg over svært effektive visper og eltekroker som gir deg førsteklasses

resultater hver gang. Philips-mikseren HR1581/00 er en del av Philips Robust

Collection, en serie med slitesterke kjøkkenredskaper som gjør matlaging hjemme

til en lek hver dag.

Solid konstruksjon

Solid metalldeksel

Strømsparende motor på 360 W

3-års garanti ved registrering

De viktigste funksjonene – perfeksjonerte

Svært effektive visper og deigkroker i rustfritt stål

Komfortabelt og nyskapende grep med praktisk støtte

3 hastighetsinnstillinger og turbofunksjon for å kunne følge enhver oppskrift

Overflater som er enkle å rengjøre, og tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

Teknologi – der det teller

Strømsparende driver for opptil 1 kg med tung deig



Mikser HR1581/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Strømsparende motor på 360 W

Den strømsparende motoren på 360 W er

spesialutviklet for å gi den beste ytelsen med

optimalt strømforbruk for opptil 1 kg med deig.

3 hastighetsinnstillinger og turbo

3 hastighetsinnstillinger og turbofunksjon for

en rekke ulike oppskrifter, fra lett til tung bruk.

Du kan bruke turboinnstillingen for å mikse

raskere eller øke hastigheten ved tunge jobber,

f.eks. når du elter gjærdeig.

3-års garanti

3-års produktgaranti gis ved registrering innen

3 måneder etter kjøp.

Strømsparende driver

Ved hjelp av kombinasjonen av en

spesialkonstruert energisparende driver og

høyeffektive visper og eltekroker, er den

robuste mikseren i stand til å håndtere en rekke

oppskrifter og kan til og med takle opptil 1,3 kg

med tung deig.

Komfortabelt og nyskapende grep

Den er utviklet for å gi en behagelig

brukeropplevelse og har en praktisk vertikal

støtte samt et komfortabelt, nyskapende grep.

Solid metalldeksel

Mikseren har et deksel i metall og er utstyrt

med visper og eltekroker i fullstendig rustfritt

stål.

Svært effektive SS-visper

Takket være vispene og eltekrokene med kraftig

og effektiv design, kombinerer den robuste

mikseren best mulig ytelse for visping og elting

i ett enkelt produkt.

Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

Den er lett å rengjøre takket være jevne

overflater og tilbehør som kan vaskes i

oppvaskmaskin.

Generelle spesifikasjoner

Turboknapp

Hastigheter: 3

Klemme til oppbevaring av ledningen

Tilbehør

Eltekroker

Tvunnede visper

Designmessige spesifikasjoner

Materiale, visper og eltekroker: Rustfritt stål

Materiale, kabinett: Formstøpt aluminium

Farge(r): Aluminium og grå

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 360 W

Frekvens: 50/60 Hz

Spenning: 220–240 V

Ledningslengde: 1,70 m

Mål

Mål for esken (B x H x D): 34,9 x 12,8 x 30,3

Produktvekt: 1,6 kg

Vekt, inkl. emballasje: 2,2 kg

Enkel å gjøre ren

Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

Jevne overflater

Garanti

Utvidet garanti: 3-års produktgaranti

Bærekraftighet

Laget av resirkulerte materialer: 16 %

Resirkulerbare materialer: 79 %

Effektforbruk, standby: 0,1 W
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