
Blender ręczny

 
600 W

Plastikowa końcówka

akcesorium robota kuchennego i
inne

 
HR1367/00

Domowe posiłki i koktajle przygotowane w łatwy sposób
Większa różnorodność dzięki akcesoriom robota kuchennego

Blender ręczny Philips to połączenie mocy 600 W z ostrzami o podwójnym działaniu, które zapewnią znakomite

efekty w niecałą minutę. Przygotowywanie zdrowych i pysznyh, domowych posiłków nigdy nie było takie

proste!

Znakomite rezultaty w niecałą minutę

Ostrza o podwójnym działaniu tną w pionie i w poziomie

Silnik o dużej mocy 600 W

Pozwala miksować nawet najtwardsze składniki

Więcej możliwości

Duże akcesorium do robota kuchennego o pojemności 1,5 l

Eliptyczny otwór na produkty zapewnia doskonałe rezultaty

Do ubijania śmietany, musu, białek itd.

Trzepaczka do ubijania śmietany, majonezu i nie tylko

Szybka i łatwa obsługa

Szybkie i łatwe składanie wszystkich akcesoriów

Łatwa w czyszczeniu misa z akcesoriami

Akcesoria można czyścić w zmywarce



Blender ręczny HR1367/00

Zalety Dane techniczne

Akcesoria można czyścić w zmywarce

Akcesoria można czyścić w zmywarce

Akcesorium do robota kuchennego 1,5 l

Duże akcesorium do robota kuchennego o

pojemności 1,5 l

Ostrza o podwójnym działaniu

Ostrza o podwójnym działaniu tną w pionie i w

poziomie

Przycisk turbo

Blender ręczny firmy Philips jest wyposażony

w dodatkowy przycisk turbo zapewniający

dodatkową moc do miksowania najtwardszych

składników.

Trzepaczka

Pojedyncza trzepaczka blendera ręcznego

firmy Philips pozwala ubijać śmietanę,

majonez, ciasto na naleśniki i nie tylko,

zwiększając tym samym uniwersalność i

wielofunkcyjność blendera.

 

Akcesoria

Akcesorium do robota kuchennego: 1,5 l

Trzepaczka

Dzbanek z pokrywką: 1 l

Informacje ogólne

Prędkości: 2 (w tym Turbo)

Funkcja turbo

Dane techniczne

Kolor(y): Biało-lawendowy

Materiał obudowy: Tworzywo PP i guma

Materiał dzbanków: Tworzywo SAN

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał końcówki: Plastik

Specyfikacja techniczna

Napięcie: 220–240 V V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 600 W

 

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

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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