
 

 

Philips
Mixer med ställ

400 W
Vispar i rostfritt stål
Degkrokar, tillredningsskål på 3 l

HR1565/50
Tillaga hemgjorda delikatesser på ett kick

Mixer med tillredningsskål
Det har aldrig varit enklare att tillaga utsökta hemgjorda kakor, pajer och bröd till hela familjen. 
Den här 400 W Philips-mixern med ställ och skål gör jobbet åt dig och ger perfekta blandningar 
på några minuter. En hjälpreda i köket som verkligen ser till att du får händerna fria.

Easy storage
• Sladdförvaringsklämma

Quick and easy cleaning
• Praktisk spatel

Whips and mixes to perfection
• Vispar och degkrokar medföljer

Perfect dough and desserts in minutes
• Flera hastigheter och turbofunktion
• Kraftfull motor på 400 W

Handsfree mixing
• Mixerställ
• 3 l tillredningsskål



 Flera hastigheter och turbofunktion

Flera hastigheter och turbofunktion för 
perfekta resultat.

Kraftfull motor på 400 W

Kraftfull motor på 400 W för hantering av en 
mängd olika ingredienser.

3 l tillredningsskål

3 l tillredningsskål

Mixerställ

Mixerställ

Vispar och degkrokar

Ett par rostfria stålvispar och degkrokar för 
Philips-Mixern så att du kan vispa/mixa och 
knåda alla dina recept till fulländning.

Praktisk spatel

Praktisk spatel

Sladdförvaringsklämma

Sladdförvaringsklämma som håller köket 
prydligt.
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Funktioner
Mixer med ställ
400 W Vispar i rostfritt stål, Degkrokar, tillredningsskål på 3 l
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Tillbehör
• Vispar
• Degkrokar

Tekniska specifikationer
• Sladdlängd: 1,50 m
• Spänning: 230-240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Hastigheter: 3

Designspecifikationer
• Material, hölje: ABS
• Färg(er): Vit
• Materialvispar/degkrokar: Rostfritt stål

Allmänna specifikationer
• Turbofunktion
• Sladdförvaringsklämma

Tekniska specifikationer
• Effekt: 400 W
•
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