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Eenvoudig en glad mengsel in enkele seconden

Dagelijks glad en moeiteloos blenden

De staafmixer uit de 3000-serie van Philips heeft een krachtige motor van 400 W

en geavanceerde ProMix-technologie om uw favoriete ingrediënten snel te

blenden, van soepen en smoothies tot puree en dipsausjes. En dat alles in een

lichtgewicht, ergonomisch ontwerp.

Minimaal gedoe
Dankzij het antispatontwerp houdt u alles zo netjes mogelijk

Slipvrije ergonomische handgreep

Gemakkelijk onder de kraan schoon te maken

Netjes op te bergen dankzij compact formaat

Krachtige prestaties
Robuuste motor van 400 W

Geavanceerde ProMix-mixtechnologie

Ergonomisch design
Licht en gestroomlijnd voor eenvoudig gebruik

Transparante mengtumbler
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Kenmerken
Motor van 400 W

De krachtige motor van 400 W biedt volop

vermogen voor moeiteloos gladde resultaten,

elke dag weer.

ProMix-technologie

Philips ProMix is ontwikkeld in samenwerking

met de prestigieuze universiteit van Stuttgart

en is een unieke en geavanceerde

mixtechnologie. Met een driehoekig mesje dat

zorgt voor een optimale beweging van de

ingrediënten tijdens het mixen, zodat u keer op

keer consistent en snel kunt mixen.

Antispatontwerp

De speciaal ontworpen meskap is voorzien van

een gesloten kooi om het knoeien tot een

minimum te beperken en u te beschermen

tegen spatten tijdens het mixen.

Ergonomische handgreep

De stevige handgreep van de staafmixer is

speciaal ontworpen voor superieur comfort en

controle. De ergonomische handgreep

voorkomt slippen en minimaliseert de

spanning op uw handen tijdens het gebruik.

Licht en gestroomlijnd ontwerp

Het lichte en gestroomlijnde ontwerp werkt

uitstekend in combinatie met de ergonomische

handgreep, waardoor de blender zeer

eenvoudig en comfortabel in het gebruik is.

Transparante tumbler

De transparante mengtumbler is de ideale

partner voor uw staafmixer, met

schaalverdeling om de gewenste hoeveelheid

ingrediënten precies goed te krijgen. De

tumbler kan worden gebruikt voor warm of koud

voedsel.

Makkelijk schoon te maken

De staafmixer is eenvoudig schoon te maken

door deze simpelweg onder stromend water af

te spoelen.

Compact op te bergen

Dankzij het compacte formaat kan de

staafmixer netjes in een keukenlade worden

opgeborgen, zodat u deze niet op het aanrecht

hoeft te bewaren.
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Specificaties
Algemene specificaties
Productkenmerken: Robust 400W motor,

ProMix Technology, Special bar cage,

Ergonomic Grip design, Easy to use button,

Light Weight

Gewicht en afmetingen
Productgewicht: 0,58 kg

Afmetingen van product (l x b x h): 67 x 67 x

372 mm

Land van herkomst
Geproduceerd in: China

Technische specificaties
Vermogen: 400 W

Snoerlengte: 1.2 m

Ontwerp en afwerking
Materiaal hoofdunit: PP

Kleur: White

Service
2 jaar wereldwijde garantie: Yes

Duurzaamheid
Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% recycled paper
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