
Blender ręczny

Pure Essentials
Collection

 
700 W, metalowa końcówka

Nóż dwufunkcyjny

Dzbanek 1 l, rozdrabniacz

 5 prędkości i funkcja turbo

 

HR1371/90

Większa moc zapewnia profesjonalne rezultaty
Silnik o dużej mocy 700 W z ostrzami o podwójnym działaniu

Każdy docenia świeżo przygotowany, smaczny posiłek w domu. Nie trzeba być

profesjonalym kucharzem, aby go przyrządzić. Nowy blender ręczny firmy Philips

umożliwia szybkie i łatwe osiągnięcie profesjonalnych rezultatów we własnej

kuchni.

Większa moc zapewnia profesjonalne rezultaty

Ostrze o podwójnym działaniu

Silnik o dużej mocy — 700 W

Najlepsze rezultaty za każdym razem

Wiele prędkości i przycisk turbo

Sieka cebulę, zioła, żółty ser i nie tylko

Rozdrabniacz XL do siekania dużych ilości składników

Ochrona przed rozpryskiwaniem się składników podczas miksowania

Osłonka przeciwrozpryskowa na ostrza

Szybkie i łatwe czyszczenie

Odłączany wałek ze stali szlachetnej



Blender ręczny HR1371/90

Zalety Dane techniczne

Ostrza o podwójnym działaniu

Ostrza o podwójnym działaniu blendera

ręcznego firmy Philips tną w pionie i w

poziomie.

Wiele prędkości i przycisk turbo

Wiele prędkości i przycisk turbo

Rozdrabniacz XL

Rozdrabniacz w wersji XL umożliwia siekanie

dużych ilości ziół, orzechów, sera, czekolady i

cebuli.

Osłonka przeciwrozpryskowa na ostrza

Bez rozpryskiwania i bałaganu podczas

miksowania.

Odłączany wałek ze stali szlachetnej

Odłączany wałek ze stali szlachetnej

Dzbanek o pojemności 1 l

Dzięki dzbankowi o pojemności 1 l można

odmierzyć ilość składników do przepisów, ale

również szybko zmiksować zupy, przeciery i

koktajle.

Silnik o dużej mocy — 700 W

Silnik o dużej mocy — 700 W

 

Informacje ogólne

Funkcja turbo

Odłączany wałek: Z 2 przyciskami

Ustawienie prędkości: 5

Specyfikacja techniczna

Moc: 700 W

Napięcie: 220–240 V V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 1,3 m

Dane techniczne

Kolor(y): Czarny, metalowy i czerwony

Materiał końcówki: Metal

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał dzbanka: Tworzywo SAN

Akcesoria

Rozdrabniacz: Rozdrabniacz w wersji XL

Dzbanek: 1 l

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2019‑03‑07

Wersja: 4.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

