Philips Daily Collection
Stavblender med ProMixblenderteknologi

550 W, metalstav
ProMix
Bæger på 0,5 l
1 hastighed

HR1604/00

Sund hjemmelavet mad på en nem måde
Til perfekt blendede supper, pureer og shakes
Philips Daily Collection-stavblenderen kombinerer 550 W kraft med en unikt designet
blenderfod. Resultatet er vidunderligt jævne supper, pureer og shakes. Aldrig har det
været så enkelt at lave sund mad!
En fin konsistens i løbet af få sekunder
• Optimal tilberedning og blendefunktion
Nem at anvende
• 2-knaps udløsersystem, der gør det let at fjerne blenderstaven
• Enkelt kontakt
• Slankt greb, der passer i enhver hånd
Til perfekte supper, pureer og shakes
• Kraftfuld motor på 550 W

HR1604/00

Stavblender med ProMix-blenderteknologi

550 W, metalstav ProMix, Bæger på 0,5 l, 1 hastighed

Vigtigste nyheder
2-knaps udløsersystem

Specifikationer
Kraftfuld motor på 550 W

Tilbehør

• Bæger: 0,5 L

Designspecifikationer
•
•
•
•
•

Farve(r): Hvid
Materiale: stav: Metal
Materiale: kabinet: PP og gummi
Materialebæger: SAN
Materiale: kniv: Rustfrit stål

Generelle specifikationer
• Aftagelig stav: Med 2 knapper
• Hastighedsindstilling: 1

Tekniske specifikationer
Med 2-knaps udløsersystemet til Philips
stavblenderen er det let at fjerne blenderstaven for
at gøre rengøring nem.

Kraftig 550 W motor til de hårdeste ingredienser.

ProMix-blenderteknologi

Enkelt kontakt

Enkelt kontakt til nem brug.

Slankt greb

Philips ProMix, som er udviklet i samarbejde med det
prestigefyldte Stuttgart University, er en unik,
avanceret teknologi, der bruger en særlig trekantet
form for at skabe optimal tilberedning, maksimal
ydelse og hurtigere, mere ensartet blendning.

Daily Collection-stavblenderen har et slankt greb,
der passer til enhver hånd.
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• Frekvens: 50/60 Hz
• Strøm: 550 mAh W
• Spænding: 220 - 240 V V
•

