
 

Mixer
Robust Collection

 
360 W

Energiezuinig aandrijfsysteem

 

HR1581/10

Keukenapparaten die een leven lang meegaan

Krachtige mixer voor veeleisende recepten

Met de uiterst effectieve kloppers en deeghaken komt u iedere keer weer tot

grootse resultaten. De Philips HR1581/10-mixer maakt deel uit van de Philips

Robust-collectie, een serie duurzame keukenhulpjes die van koken elke dag weer

een plezierige bezigheid maken.

Degelijk en oersterk

3 jaar garantie na registratie

Energiezuinige 360W-motor

Robuuste metalen behuizing

De essentie geperfectioneerd

3 snelheidsinstellingen en turbofunctie voor willekeurige recepten

Gebruiksvriendelijke, innovatieve handgreep en handige steun aan de onderkant

Zeer efficiënte roestvrijstalen kloppers en deeghaken

Eenvoudig te reinigen oppervlakken en vaatwasserbestendige accessoires

Technologie waar het telt

Energiezuinig aandrijfsysteem voor maximaal 1 kg zwaar deeg



Mixer HR1581/10

Kenmerken Specificaties

Energiezuinige 360W-motor

De energiezuinige 360W-motor is speciaal

ontwikkeld om de beste prestaties te leveren

bij een optimaal energieverbruik om tot wel 1

kilo deeg te kunnen verwerken.

3 snelheidsinstellingen en turbo

3 snelheidsinstellingen en een turbofunctie

voor een keur aan recepten, van lichte tot

zware bewerkingen. U kunt de turbofunctie

gebruiken om sneller te mengen of de snelheid

te verhogen tijdens het zwaardere werk zoals

het kneden van deeg.

3 jaar garantie

U krijgt 3 jaar productgarantie als u het product

binnen 3 maanden na aankoop registreert

Energiezuinig aandrijfsysteem

Door de combinatie van het speciale,

energiezuinige aandrijfsysteem en de uiterst

effectieve kloppers en deeghaken, kunt u met

de Robust-mixer een keur aan recepten maken

en zelfs tot wel 1,3 kg zwaar deeg kneden.

Handige innovatieve handgreep

Het is ontworpen om het de gebruiker zo

gemakkelijk mogelijk te maken met een

handige steun aan de onderkant en een

innovatieve handgreep.

Robuuste metalen behuizing

De mixer heeft een volledig metalen behuizing

en is uitgerust met volledig roestvrijstalen

kloppers en haken.

Efficiënte roestvrijstalen kloppers

Dankzij het slimme en efficiënte ontwerp van

de kloppers en haken geeft de Robust-mixer u

het beste resultaat voor kloppen én kneden in

één product.

Vaatwasserbestendige accessoires

Het apparaat is eenvoudig schoon te maken

dankzij de gladde oppervlakken en de

vaatwasserbestendige accessoires.

Algemene specificaties

Turboknop

Snelheden: 3

Opbergclip voor snoer

Accessoires

Deeghaken

Draadkloppers

Ontwerpspecificaties

Materiaal behuizing: Gegoten aluminium

Materiaal van kloppers en deeghaken:

Roestvrij staal

Kleur(en): Ivoorwit en puimsteengrijs

Technische specificaties

Vermogen: 360 W

Frequentie: 50/60 Hz

Voltage: 220-240 V

Snoerlengte: 1,70 m

Afmetingen

Afmetingen doos (bxhxd): 34,9 x 12,8 x 30,3

Gewicht van het product: 1,6 kg

Gewicht (incl. verpakking): 2,2 kg

Gemakkelijk schoon te maken

Vaatwasserbestendige accessoires

Gladde oppervlakken

Garantie

Verlengde garantie: 3 jaar productgarantie

Duurzaamheid

Gemaakt van gerecycled materiaal: 16 %

Herbruikbaar materiaal: 79 %

Energieverbruik in stand-by: 0,1 W
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