
 

Mikser
Viva Collection

 
450 W

Fem hastigheter og turbo

Auto.drevet mikser med bolle på
3 l

Kasjmirgrå

 

HR3745/00

Sterk og effektiv miksing gir deilige kaker
Opptil 25 % raskere* med en kraftig motor på 450 W

Med Philips-mikseren kan du lage deilige, fløyelsmyke kaker og brød til hele

familien. Luftkonisk miksing forkorter tiden det tar å vispe og gjør kakerøren

jevnere. Den kraftige motoren på 450 W gjør selv de mest gjenstridige deigene

enkle å hanskes med.

Kraftig visping og miksing

Vispen er kjegleformet for å få mest mulig luft i det du visper

Motor på 450 W takler selv de mest gjenstridige deigene

Sømløs miksing for luftig kakerøre

Effektiv mikseopplevelse

Automatisk drevet bolle på 3 l for grundig miksing

Knapp for enkel utskyting av vispene

Sugeføtter for stabil miksing

Rask og enkel oppbevaring

Ledningsklemmen gjør det enkelt å holde orden i kablene



Mikser HR3745/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Kjegleformet visp

Med den kjegleformede vispen får du mest

mulig luft i det du visper, noe som resulterer i

fløyelsmyke og jevne kakerører

Motor på 450 W

Den kraftige motoren på 450 W gjør selv de

mest gjenstridige deigene enkle å hanskes

med.

Sømløs miksing

Bollen ble utformet for å passe helt perfekt

med den kjegleformede vispen, slik at du skal

få de beste mikseresultatene.

Automatisk drevet bolle

Den automatisk drevne bollen roteter, noe som

gir en bedre og mer grundig miksing.

Knapp for enkel utløsing

Med ett enkelt knappetrykk kan du løse ut

vispene eller eltekrokene.

Sugeføtter for stabil miksing

Sugeføttene holder mikseren med stativ og

bolle stabil og i kontakt med overflaten.

Ledningsklemme

Ledningsklemmen gjør det enkelt å holde

orden i kablene

 

Tilbehør

Inkludert: Dobbel visp, Elteredskap

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Antall hastighetsinnstillinger: Fem og turbo

Produktfunksjoner: Ledningsoppbevaring,

Av/på-knapp, Turbofunksjon

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet, bolle: 3 L

Ledningslengde: 1,2 m

Frekvens: 50/60 Hz

Drift: 450 W

Utforming

Farge: Hvit

Farge på kontrollpanelet: Kasjmirgrå

Overflate

Materialtilbehør: Rustfritt stål

Materiale i hoveddelen: ABS-plast

 

* Pisking av fire eggehviter kontra forgjengeren
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