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700 W, metalowa końcówka

Ustawienie Turbo

Akcesorium robota kuchennego

Podwójna trzepaczka i dzbanek

 

HR1337/01

Więcej mocy, większa różnorodność
Blender ręczny o mocy 700 W z podwójną trzepaczką, robot kuchenny

Blender ręczny Philips łączy moc 700 W z ustawieniem Turbo i podwójną trzepaczką, natomiast akcesoria

robota kuchennego umożliwiają przygotowywanie rozmaitych zup, dipów i koktajli mlecznych lub owocowych.

Większa moc zapewniająca najlepsze rezultaty

Silnik o dużej mocy — 700 W

Przycisk turbo do najtwardszych składników

Większa różnorodność zapewnia zróżnicowane efekty

Akcesorium robota kuchenego umożliwia krojenie w plasterki, siekanie i szatkowanie wszystkich składników

Akcesorium miksera z podwójną trzepaczką do ubijania śmietany, jajek i nie tylko

Łatwa obsługa

Akcesoria można myć w zmywarce, aby w prosty sposób wyczyścić produkt

Ergonomiczny kształt uchwytu zapewnia pewny chwyt i łatwą obsługę



Blender ręczny HR1337/01

Zalety Dane techniczne

Silnik o dużej mocy — 700 W

Silnik o dużej mocy — 700 W

Funkcja turbo

Funkcja turbo blendera ręcznego firmy Philips

umożliwia cięcie nawet najtwardszych

składników.

Akcesorium robota kuchennego

Akcesorium robota kuchennego o pojemności

1,5 litra dołączone do blendera ręcznego firmy

Philips pozwala kroić, siekać i szatkować

składniki, takie jak warzywa, zioła, mięso czy

ser.

Akcesorium miksera z podwójną trzepaczką

Podwójna trzepaczka blendera ręcznego firmy

Philips umożliwia ubijanie śmietany, białek,

majonezu i nie tylko.

Ergonomiczny gumowy uchwyt

Ergonomiczny i miękki uchwyt zaprojektowany

tak, aby zapewnić pewny i bezpieczny chwyt

ułatwiający trzymanie urządzenia oraz

manewrowanie nim w trakcie miksowania.

Możliwość mycia w zmywarce

Akcesoria można myć w zmywarce, aby w

prosty sposób wyczyścić produkt

 

Akcesoria

Dzbanek: 0,9 l

Akcesorium robota kuchennego: 1,5 l

Akcesorium miksera z podwójną trzepaczką

Dane techniczne

Kolor(y): Czarna

Materiał końcówki: Metal

Materiał obudowy: Tworzywo ABS

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Informacje ogólne

Funkcja turbo

Dane techniczne

Długość przewodu: 1,0 m

Moc: 700 W

Napięcie: 220–240 V

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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