
 

 

Philips Avance Collection
Mixer met FlexiMix-functie

750 W, oneindige snelheid + 

turbo

Roestvrijstalen kloppers
Metalen staafmixeraccessoire
Deeghaken, beker van 0,6 liter
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eelzijdige mixer met accessoires
ilips' unieke Fleximix-mixer bereikt alle hoeken en dankzij de motor van 750 W bent u 
rzekerd van een superglad resultaat zonder klontjes. De snelheidsstand heeft geen maximum, 
ardoor u optimale controle hebt over de staafmixer, de deeghaken en de fijnsnijder.

Perfect deeg en volmaakte toetjes in slechts enkele minuten
• Mixen met maximaal vermogen
• Maximale controle over het mixen
• Krachtige motor van 750 W

Ultieme veelzijdigheid voor perfectie
• Inclusief kloppers en deeghaken
• Vaatwasmachinebestendige accessoires
• Allerlei accessoires voor ultieme veelzijdigheid

Superglad resultaat zonder klontjes
• Met de FlexiMix-functie kunnen de kloppers alle hoeken bereiken

Slimme opbergruimte
• Beker voor het opbergen van diverse hulpstukken



 FlexiMix-functie

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

Kloppers en deeghaken

Met de roestvrijstalen kloppers en deeghaken 
kunt u de ingrediënten van al uw recepten 
perfect kloppen, mixen en kneden.

Krachtige motor

Een krachtige en stille motor voor perfect 
kneden en kloppen.

Oneindige snelheid

Wisselt snelheid af voor maximale controle 
over het mixen.

Turbo

Turbosnelheid om perfect te kneden en te 
kloppen

Slimme opbergbeker

Een beker die u kunt gebruiken bij het mixen, 
maar ook voor het opbergen van de 
verschillende hulpstukken.

Verschillende accessoires

Tal van accessoires, zoals een staafmixer, 
fijnsnijder en beker van 600 ml, om een grote 
variatie aan ingrediënten voor al uw favoriete 
recepten te verwerken

Vaatwasmachinebestendig

Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig 
zodat u uw veelzijdige product gemakkelijk 
schoon kunt houden

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen 
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot 
worden verminderd. Hoe? Deze 
producten bieden aanzienlijk betere 
milieuprestaties in een of meer van de 
Green Focal Areas van Philips: 
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke 
stoffen, Gewicht, Recycling en 
Levensduur.
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Kenmerken
Mixer met FlexiMix-functie
750 W, oneindige snelheid + turbo Roestvrijstalen kloppers, Metalen staafmixeraccessoire, Deeghaken, 
beker van 0,6 liter
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Accessoires meegeleverd
• Roestvrijstalen deeghaken
• Roestvrijstalen draadkloppers
• Hakmolen
• Metalen handblender
• Plastic beker van 0,6 l
• Spatel

Ontwerpspecificaties
• Kleur(en): Wit/zwart

Algemene specificaties
• FlexiMix-systeem
• Turbosnelheid

Service
• 2 jaar garantie

Technische specificaties
• Vermogen: 750 W
• Snelheden: Varieert
•
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Specificaties
Mixer met FlexiMix-functie
750 W, oneindige snelheid + turbo Roestvrijstalen kloppers, Metalen staafmixeraccessoire, Deeghaken, 
beker van 0,6 liter
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