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HR1619/90

Njut av hemlagad mat och dryck när du vill

Mer variation med matberedartillbehöret

I den här mixerstaven från Philips kombineras en effekt på 600 W med ett

dubbelverkande knivblad, vilket ger ett enastående slätt resultat på bara några

sekunder. Det har aldrig varit så enkelt att tillreda hälsosam och utsökt hemlagad

mat.

Ett slätt resultat på några sekunder

Välj den optimala hastigheten för alla typer av ingredienser

Dubbelverkande kniv

Kraftfull 650 W motor

Ökad flexibilitet

Mer variation med matberedartillbehöret

Enkel tillredning och förvaring

Visptillbehör för att vispa grädde och majonnäs

1-liters mätbägare för mixerstav

Inget stänk när du mixar

Knivskydd som förhindrar stänk

Snabb och enkel rengöring

Löstagbart skaft i rostfritt stål



Mixerstav HR1619/90

Funktioner Specifikationer

16 hastigheter och turbofunktion

Med 16 hastighetsinställningar kan du välja

den optimala hastigheten för alla typer av

ingredienser, och få önskad konsistens samt

perfekta mixningsresultat.

Knivskydd som förhindrar stänk

Inget stänk eller spill när du mixar.

Visptillbehör för att vispa

Visptillbehör för att vispa grädde och majonnäs

Dubbelverkande kniv

Den dubbelverkande kniven i Philips mixerstav

skär både horisontellt och vertikalt.

Löstagbart skaft i rostfritt stål

Löstagbart skaft i rostfritt stål

1-litersbägare

Med 1-litersbägaren kan du mäta upp

ingredienserna för dina recept och snabbt göra

soppor, puréer eller shakes.

1,5-liters matberedartillbehör

Mer variation med matberedartillbehöret

Kraftfull 650 W motor

Kraftfull 650 W motor

 

Tillbehör

Matberedartillbehör

Visp

Bägare

Skiva för att skiva och riva

Allmänna specifikationer

Turbofunktion

Hastighetsinställning: 16

Designspecifikationer

Färg(er): Svart och silver

Stångmaterial: Metall

Kniv, material: Rostfritt stål

Material, hölje: PP och gummi

Behållare, material: SAN

Tekniska specifikationer

Bägarens kapacitet: 1 l

Volt: 220 V–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 650 W

Sladdlängd: 1,3 m

Kapacitet för matberedare: 1,5 l
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