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600 W

Bilah plastik

Pencacah & aksesori

 

HR1364/00

Nikmati makanan buatan sendiri dalam sekejap

Blender dengan bilah pisau aksi ganda

Blender genggam Philips memadukan daya 600 Watt dengan bilah pisau aksi

ganda, sehingga memberikan hasil yang sangat lembut dalam sekejap.

Menyiapkan sajian buatan sendiri yang sehat dan lezat kini jadi sangat mudah!

Hasil lembut hanya dalam hitungan detik

Motor kuat 600 Watt

Untuk bahan makanan yang paling keras

Pisau aksi ganda

Mudah mengolah dan menyimpan

Gelas 1 liter dengan tutup untuk menyimpan sup, puree, atau minuman kocok

Pegangan dan tombol sentuhan halus

Aksesori kocokan untuk mengocok krim dan mayones

Aksesori perajang

Tanpa cipratan saat memblender

Pelindung pisau anti cipratan

Membersihkan dengan cepat dan mudah

Bar plastik lepas-pasang



Blender tangan HR1364/00

Kelebihan Utama Spesifikasi

Motor kuat 600 Watt

Memblender dalam sekejap.

Tombol turbo

Blender genggam Philips memiliki tombol

turbo ekstra kuat untuk bahan makanan paling

keras.

Pelindung pisau anti cipratan

Tanpa cipratan atau tumpahan saat

memblender.

Gelas 1 liter dengan tutup

Gelas 1 liter dengan tutup untuk menyimpan

sup, puree, atau minuman kocok

Aksesori perajang

Aksesori pencacah untuk mencacah bawang,

keju, dan banyak lagi.

Aksesori kocokan untuk mengocok

Aksesori kocokan untuk mengocok krim dan

mayones

Pegangan dan tombol sentuhan halus

Pegangan dan tombol yang lembut disentuh

memberikan kenyamanan saat produk

digunakan.

Bar plastik lepas-pasang

Bar plastik lepas-pasang

Pisau aksi ganda

Pisau aksi ganda blender genggam Philips

memotong horizontal dan vertikal.

 

Spesifikasi umum

Kecepatan: 2 (termasuk turbo)

Spesifikasi teknis

Daya: 600 W

Voltase: 220-240 volt

Frekuensi: 50/60 Hz

Panjang kabel: 1,3 m

Spesifikasi desain

Warna: Putih dan ungu lavender

Bahan bilah: Plastik

Bahan gelas: SAN

Bahan pisau: Baja anti karat

Bahan rangka: PP dan karet

Aksesori

Perajang: Pencacah ringkas

Kocokan

Gelas dengan tutupnya: 1 L
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