Philips Robust Collection
Mixer

360 W
Energieffektivt drivsystem
Vispar i rostfritt stål
Degkrokar

Köksredskap med lång livslängd
Kraftfull mixer för de tuffaste rätterna
Använd de högeffektiva visparna och degkrokarna för bästa resultat varje gång. Den här
mixern HR1581/00 från Philips utgör en del av Philips Robust-kollektionen, en serie
hållbara köksredskap som gör matlagning till ett nöje varje dag.
Robust konstruktion
• 3 års garanti vid registrering
• Energieffektiv 360 W motor
• Stabilt metallhölje

HR1581/00

Det nödvändiga – fulländat
• Bekvämt innovativt grepp och praktiskt hälstöd
• Högeffektiva vispar i rostfritt stål och degkrokar
• Ytor som är lätta att rengöra och tillbehör som kan maskindiskas
• 3 hastighetsinställningar och turbofunktion för alla recept
Teknik – på rätt ställe
• Energieffektivt drivsystem för upp till 1 kg tung deg

HR1581/00

Mixer

360 W Energieffektivt drivsystem, Vispar i rostfritt stål, Degkrokar

Funktioner
Energieffektiv 360 W motor

Den energieffektiva 360 W-motorn är särskilt
utvecklad för att ge bästa möjliga prestanda med
optimal energiförbrukning vid hantering av så mycket
som ett kilo deg.

Specifikationer
många olika slags recept, och kan till och med
hantera upp till 1,3 kg tunga degar.

Bekvämt innovativt grepp

Tillbehör

• Degkrokar
• Ståltrådsvispar

Tekniska specifikationer
•
•
•
•

3 hastighetsinställningar och turbo

Effekt: 360 W
Sladdlängd: 1,70 m
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50/60 Hz

Designspecifikationer

• Material, hölje: Formgjutet aluminium
• Färg(er): Aluminium och stengrå
• Material, vispar och degkrokar: Rostfritt stål

Allmänna specifikationer

Tre hastigheter och turbofunktion för många olika
recept, från lätta till tunga. Du kan använda
turboinställningen för att blanda snabbare eller för
att öka hastigheten vid tungt arbete, t.ex. vid
knådning av jästdeg.

Detta är utformat för att underlätta för användaren
genom ett bekvämt hälstöd och dessutom ett
bekvämt innovativt grepp.

Stabilt metallhölje

• Hastigheter: 3
• Turbofunktion
• Sladdförvaringsklämma

Mått

• Förpackningsstorlek (B x H x D): 34,9 x 12,8 x 30,3
• Produktvikt: 1,6 kg
• Vikt inkl. förpackning: 2,2 kg

Lätt att rengöra

• Tillbehör som kan maskindiskas
• Släta ytor

3 års garanti

Garanti

• Utökad garanti: Tre års produktgaranti

Hållbarhet

• Tillverkad av återvunnet material: 16 %
• Stand-by power consumption: 0.1 W
• Återvunnet material: 79 %
•

Mixern är tillverkad helt i metall och är utrustad med
vispar och degkrokar helt i rostfritt stål.

Högeffektiva vispar i rostfritt stål
Tre års produktgaranti vid registrering inom tre
månader efter köpet.

Energieffektivt drivsystem

Genom den stabila och effektiva utformningen av
visparna och degkrokarna ger Robust-mixern en
kombination av bästa prestanda för vispning och
knådning i en och samma produkt.
Med kombinationen av ett specialkonstruerat
energibesparande drivsystem och mycket effektiva
vispar och degkrokar kan Robust-mixern hantera

Tillbehör som kan maskindiskas

Den är enkel att rengöra tack vare de släta ytorna
och tillbehören som kan maskindiskas.
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