Mixer
Viva Collection
450 W
5 snelheden en turbo
Kasjmiergrijs
HR3741/00

Krachtig en eﬃciënt mixen voor gladde cakes
Tot 25% sneller* met krachtige motor van 450 W
Met de Philips-mixer maakt u heerlijke luchtige cakes en brood voor uw gezin. Luchtige, kegelvormige kloppers
zorgen voor kortere kloptijd en glad cakebeslag. Met de krachtige motor van 450 W komt u moeiteloos door het
taaiste deeg.
Krachtig kloppen en mixen
Kegelvormige klopper voor maximale hoeveelheid luchtverwerking
Motorvermogen van 450 W voor zelfs de zwaarste deegsoorten
5 snelheidsstanden voor betere controle
Turbofunctie
Eﬃciënte mixervaring
Eenvoudige kloppermontage
Handige ontgrendelknop voor de kloppers
Gladde onderzijde voor snel schoonmaken
Snel en eenvoudig opbergen
De kabels netjes houden is eenvoudig met de clip

Mixer

HR3741/00

Kenmerken

Speciﬁcaties

Kegelvormige klopper

Turbofunctie

Accessoires
Inclusief: Klopper met twee ballonnen,
Kneedaccessoire
Land van herkomst
Geproduceerd in: China

De unieke kegelvormige klopper zorgt voor
maximale integratie van lucht die bijdraagt aan
een luchtige structuur en glad cakebeslag

Turbo-functie zorgt voor extra vermogen op het
moment dat u dat nodig hebt.
Eenvoudige kloppermontage

Algemene speciﬁcaties
Aantal snelheidsstanden: 5 + turbo
Productkenmerken: Opbergvak voor snoer,
Aan/uitschakelaar, Turbofunctie
Service
2 jaar wereldwijde garantie

Motor van 450 W
Duurzaamheid
Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

De krachtige 450 W motor maakt licht werk van
het taaiste deeg.

Kloppers zijn ontworpen met het oog op een
ander patroon aan het ene uiteinde zodat ze
intuïtief kunnen worden bevestigd voor een
gemakkelijke installatie.

5 snelheidsstanden
Knop voor eenvoudige ontgrendeling

Met tal van snelheden hebt u de beste controle
om te mixen.

Technische speciﬁcaties
Snoerlengte: 1,2 m
Frequentie: 50/60 Hz
Vermogen: 450 W
Ontwerp
Kleur: Wit
Kleur bedieningspaneel: Kasjmiergrijs
Afwerking
Materiaal accessoires: Roestvrij staal
Materiaal hoofdunit: ABS-plastic

Met een simpele druk op de knop ontgrendelt
u de kloppers of deeghaken.
Gladde onderzijde
Gladde onderzijde voor snel schoonmaken
Snoerclip
De kabels netjes houden is eenvoudig met de
clip
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* 4 eieren kloppen in vergelijking met de voorganger

