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Mixa. Förslut. Ta med!
Mixa enkelt goda ingredienser som du kan ta med dig.

Den nya ProMix Viva Collection-stavmixern med en mängd olika tillbehör hjälper

dig att skapa oändligt många nyttiga mellanmåls- och måltidsalternativ.

Kraftfull

Kraftfull 800 W-motor för fantastiska resultat

ProMix-teknik för snabb och mer konsekvent mixning

Enkel och intuitiv

SpeedTouch-teknik för smidig effektreglering

Frigöring med en knapptryckning gör att du snabbt kan växla tillbehör

Knivskydd som förhindrar stänk när du mixar

Enkel att rengöra

Mångsidig

Visptillbehör som är perfekt för att vispa grädde, majonnäs och såser

Multihackare för att mixa hårdare mat som kött, nötter och ost

Enkel näring

Ta med dig nyttiga smoothies i den bärbara drickmuggen
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Funktioner

800 Watt motor

Vår kraftfulla och hållbara motor på 800 Watt

ger all den kraft du behöver för att förbereda

nyttiga och hemlagade måltider på bara några

minuter.

ProMix-mixningsteknik

Philips har samarbetat med Stuttgart universitet

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.

SpeedTouch-teknik

Vill du ha mer kraft när du mixar? Tryck bara på

turboknappen. Med dess intuitiva variabla

hastigheter kan du enkelt öka effekten utan att

ändra inställning. Starta långsamt för att

förhindra stänk och tryck gradvis hårdare tills

du når den hastighet du behöver för varje

recept och varje ingrediens.

Enkel frigöring med en knapptryckning

Du kommer att älska hur lätt det är att ändra

tillbehör. De kan snabbt tas bort och sättas fast

på mixerstången med en enkel knapptryckning.

Knivskydd som förhindrar stänk

Oroa dig inte över kladd när du lagar mat. Vårt

särskilda knivskydd förhindrar både stora och

små stänk. Dess vågformade form sitter fast på

undersidan av mixerstången och garanterar

minimalt med kladd – och mindre rengöring

senare.

Enkel att rengöra

Enkel att rengöra

Visptillbehör

Ta ut svängarna med visptillbehöret. Det är

precis vad du behöver för att göra härligt vispad

grädde, slät majonnäs, perfekt pannkakssmet

med mera.

Multihackare

Spara tid och energi genom att slippa hacka

hårdare ingredienser som frukt och kött för

hand. Vår Philips-multihackare gör jobbet åt

dig så att du enkelt kan göra goda såser och

sallader, hacka frukt eller mala stora mängder

kött.

Bärbar drickmugg

För att göra livet enklare kan du mixa dina

favoritsmoothies direkt i den bärbara Philips-

drickmuggen. Bara mixa, förslut och ta med.

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: Visp, Multihackare, Bärbar

drickmugg (500 ml)

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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