
 

 

Philips Aluminium 
Collection
Staafmixer

Snoerloos
metalen staaf 3 accessoires

HR1378/00
's Werelds krachtigste snoerloze staafmixer
Snoerloze technologie met een verpulverend vermogen
De snoerloze staafmixer uit de Philips Aluminium Collection biedt ongekende gebruiksvriendelijkheid. 

Deze staafmixer is het allernieuwste op het gebied van snoerloze technologie en modern design. Zo 

bent u verzekerd van optimale bewegingsvrijheid en maximaal gebruiksgemak.

Snoerloze technologie met een verpulverend vermogen
• Krachtige li-ionbatterijen van 7,2 V met een looptijd van maximaal 20 minuten
• Double Action-mes

Altijd gebruiksklaar
• Gebruiksklaar oplaadstation
• Blauwe oplaadindicator
• Veiligheidsschakelaar om onbedoeld gebruik te voorkomen

Snijd door ijs, uien, harde kaas en nog veel meer
• XL-hakmolen voor het hakken van grote hoeveelheden
• Getande messen voor het malen van ijs met de XL-fijnsnijder

Geen gespat tijdens het mixen
• Antispat mesbeschermer

Snel en eenvoudig schoon te maken
• Verwijderbare roestvrijstalen staaf



 Double Action-mes

Het Double Action-mes van de Philips-staafmixer 
snijdt zowel horizontaal als verticaal.

Gebruiksklaar oplaadstation

Gebruiksklaar oplaadstation

Veiligheidsschakelaar

Veiligheidsschakelaar om onbedoeld gebruik te 
voorkomen

XL-hakmolen

XL-hakmolen voor het hakken van grote 
hoeveelheden

Antispat mesbeschermer

Geen gespat of rommel tijdens het mixen.
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Specificaties
Algemene specificaties
• Snelheden: 1
• Veiligheidsschakelaar
• Verwijderbare staaf

Technische specificaties
• Vermogen: 200 W
• Frequentie: 50/60 Hz
• Vermogen van adapter: 220-240 V
• Maximale oplaadtijd: 3 uur
• Snel opladen (1 lichte toepassing): 15 minuut/

minuten
• Maximale looptijd: maximaal 20 minuut/minuten
• Vermogen van batterijen: 7,4 V

Ontwerpspecificaties
• Materiaal behuizing: Roestvrij staal, rubber, 

polypropeen en aluminium
• Materiaal kommen: SAN
• Materiaal mes: Roestvrij staal
• Beschikbare kleur(en): Houtskoolgrijs met 

aluminium details
• Materiaal staaf: Roestvrij staal

Accessoires
• XL-fijnsnijder
• Getande messen voor XL-fijnsnijder
• Beker met deksel: 1 l
•
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