
 

 

Philips Viva Collection
Handmixer

550 W, 5 snelheden en turbo
Roestvrijstalen kloppers
Plastic staafmixeraccessoire
Deeghaken, beker met deksel

HR1574/50
Overheerlijke gerechten maken wanneer u maar wilt
Veelzijdige mixer met accessoires
Met deze Philips-mixer met staafmixeraccessoire kunt u moeiteloos de meest uiteenlopende 

ingrediënten verwerken; zelfs het dikste deeg wordt in een handomdraai gekneed. Dankzij de Fleximix-

functie wordt geen enkele hoek van de kom overgeslagen en in de beker met deksel kunt u allerlei 

accessoires bewaren.

Perfect deeg en volmaakte toetjes in slechts enkele minuten
• 5 snelheden en turbofunctie voor optimale controle
• Krachtige motor van 550 W

Superglad resultaat, geen klonten meer
• Met de FlexiMix-functie kunnen de kloppers alle hoeken bereiken

Perfect kloppen en mixen
• Roestvrijstalen bandkloppers en deeghaken
• Metalen handblender om meer ingrediënten te kunnen verwerken

Eenvoudig opbergen
• Beker met deksel om allerlei accessoires in te bewaren
• Opbergclip voor snoer



 5 snelheden en turbofunctie

5 snelheden en turbofunctie voor optimale controle

Beker met deksel

Beker met deksel om allerlei accessoires in te 
bewaren

Opbergclip voor snoer

Opbergclip voor snoer om uw keuken opgeruimd te 
houden.

FlexiMix-functie

De unieke FlexiMix-functie van de Philips-mixer 
zorgt ervoor dat de kloppers alle hoeken van de kom 
kunnen bereiken.

Roestvrijstalen bandkloppers

Roestvrijstalen bandkloppers en deeghaken 
meegeleverd.

Metalen handblender

Metalen handblender om meer ingrediënten te 
kunnen verwerken
HR1574/50

Specificaties
Ontwerpspecificaties
• Materiaal behuizing: ABS
• Materiaal van kloppers/deeghaken: Roestvrij staal
• Kleur(en): Wit/zwart

Algemene specificaties
• Snelheden: 5
• Opbergclip voor snoer
• FlexiMix-systeem
• Turbosnelheid

Accessoires meegeleverd
• Plastic beker van 0,6 liter met deksel
• Staafmixer
• Roestvrijstalen deeghaken
• Roestvrijstalen bandkloppers

Technische specificaties
• Snelheden: 5
• Vermogen: 550 W
• Snoerlengte: 1,2 m
•
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