
Stavmixer

Viva Collection

 
Mixa effektivt med SpeedTouch
m. turbo

Ät mer frukt och grönt med
spiralizer

Flexibel on the go-mugg

800 Watt

 
HR2656/90

Mixa. Hacka. Strimla. Smaka. Ta med!
gör det roligare att äta mer frukt och grönt med en spiralizer

Upptäck kraften från ProMix Viva Collection-Stavmixer med 800 Watt. Anpassa och reglera enkelt kraft och effekt

genom SpeedTouch-tekniken. Desto hårdare du trycker på knappen, desto mer effekt i stavmixern. Det gör det

möjligt att mixa en mängd olika ingredienser på många olika hastighetsinställningar. Denna modell kommer även

med en spiralizer som tillåter dig att göra långa strimlor av till exempel gurka, morot och potatis. Ett perfekt

alternativ till pasta, eller för dig som vill testa något nytt!

Kraftfull

Mixa hårda och mjuka ingredienser med en kraftfull 800 W-motor

Snabb och konsekvent mixning med ProMix-teknik

Enkel och intuitiv

Anpassa enkelt kraft och effekt med SpeedTouch-teknik

Byt enkelt tillbehör med en knapptryckning

Förhindra stänk med hjälp av knivskyddet

Enkel rengöring med diskmaskinssäkra delar

Enklare att vara hälsosam

Få ny form och smak på dina grönsaker med hjälp av en spiralizer

Ta enkelt med dina smoothies i on the go-muggen



Stavmixer HR2656/90

Funktioner

800 Watt motor

Laga goda och hemlagade måltider på bara

några minuter. Mixa olika typer av ingredienser

och få ett snabbt resultat tack vare den

kraftfulla och pålitliga 800 W-motorn.

ProMix-mixningsteknik

Philips har samarbetat med Stuttgart

universitetet för att utveckla ProMix för

snabbare och mer konsekvent mixning. Dess

unika, avancerade teknik är formad som en

triangel för att ge optimalt matflöde och

maximala prestanda med bästa möjliga

resultat varje gång.

Anpassa enkelt kraft och effekt med

SpeedTouch-teknik

Få full kontroll över ditt resultat med

SpeedTouch-teknik. Öka trycket på knappen

gradvis för att öka och anpassa kraften och

effekten på mixern. För att sedan lätta kraften

och effekten, minska istället trycket på

knappen. Starta långsamt för att förhindra stänk

och tryck gradvis hårdare tills du når optimal

hastighet för dina ingredienser. Mixa snabbt

och effektivt med turbo-läget genom att hålla

in knappen hela vägen och få maximal effekt.

Byt enkelt tillbehör med en knapptryckning

Byt snabbt och enkelt tillbehören genom att ta

bort och sätta fast dem på mixerstaven med

endast en knapptryckning.

Förhindra stänk med hjälp av knivskyddet

Oroa dig inte över att det blir stökigt när du

lagar mat. Det särskilda knivskyddet förhindrar

både stora och små stänk. Dess vågformade

design sitter fast på undersidan av mixerstaven

och garanterar minimalt med kladd – och

mindre rengöring.

Enkel rengöring med diskmaskinssäkra delar

Rengör enkelt tack vare att alla löstagbara

delar är diskmaskinssäkra

Få ny form och smak på dina grönsaker med

hjälp av en spiralizer

Gör din kost hälsosammare och roligare med

en spiralizer. Förvandla enkelt frukter och

grönsaker till nudlar, spiraler och snören som

dessutom har ett lågt kolhydratinnehåll. Det är

ett perfekt sätt att variera en hälsosam,

glutenfri eller clean eating-kost. Välj bland tre

former: spagetti, linguine eller band. Spiralizern

är inte kompatibel med äldre modeller.

Ta enkelt med dina smoothies i on the go-

muggen

Ta enkelt med dina favoritsmoothies, eller

förvara enkelt dina mixade såser och röror

direkt i den förslutningsbara on the go-

muggen. Mixern är tillverkad av BPA-fria

material och har en inbyggd tätningsring som

förhindrar läckage så att du kan ta den med

dig, utan spill.
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Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Bärbar drickmugg (500 ml),

Grönsakssvarv

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: Tål att maskindiskas,

På/av-knapp, Turbofunktion, SpeedTouch-

teknik

Design

Färg: Svart och rostfritt stål

Legering

Material, tillbehör: Plast-ABS

Kniv, material: Rostfritt stål

Material i huvudenhet: Plast-ABS + rostfritt

stål + halkfritt gummi

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 1,2 m

Effekt: 800 W

Varv/min mixer (max): max. 11 500 Varv/min

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper
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