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οτέρ 700 Watt και λεπίδα διπλής δράσεως

οιοτικό φαγητό είναι κάτι που εκτιµά οποιοσδήποτε οικιακός µάγειρας. ∆εν 

 είστε επαγγελµατίας σεφ για να το πετύχετε. Με το νέο µπλέντερ χειρός της Philips, 

ετύχετε επαγγελµατικά αποτελέσµατα στη δική σας κουζίνα - γρήγορα και εύκολα.

σότερη ισχύς για επαγγελµατικά αποτελέσµατα
ρό µοτέρ 700 Watt
ίδα διπλής δράσεως που κόβει οριζόντια και κάθετα

το αποτέλεσµα σε κάθε εφαρµογή
λαπλές ρυθµίσεις ταχύτητας και κουµπί turbo

όβει κρεµµύδι, χόρτα, σκληρό τυρί και άλλα
τηµα κόπτη XL για ψιλό κόψιµο µεγάλων ποσοτήτων

ίδες για θρυµµατισµό πάγου σε κόπτη XL
τηµα µικρού κόπτη

ει κρέµα, µους, ασπράδια αυγών και άλλα.
τηµα για χτύπηµα

ιτσιλάει στο ανακάτεµα
βροχες λεπίδες
 

Philips
Μπλέντερ χειρός

HR1372
Ισχυρό µοτέρ 700 Watt

Λεπίδα διπλής δράσεως

Πολλαπλές ρυθµίσεις ταχύτητας και κουµπί 
turbo

Εξάρτηµα κόπτη XL

Αδιάβροχες λεπίδες



 

Γενικές προδιαγραφές
• Ταχύτητες: 5
• Κουµπί turbo
• Αποσπώµενος άξονας

Τεχνικές προδιαγραφές
• Ισχύς: 700 W
• Τάση: 220-240 V V
• Συχνότητα: 50/60 Hz
• Μήκος καλωδίου: 1,3 m

Προδιαγραφές σχεδίασης
• Υλικό κατασκευής περιβλήµατος: Ανοξείδωτο 

ατσάλι, καουτσούκ και PP
• Υλικό κατασκευής γυάλας: SAN
• Υλικό κατασκευής λεπίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι
• ∆ιαθέσιµο χρώµα: Μαύρο µε µεταλλικούς και 

κόκκινους τόνους
• Άξονας υλικών: Ανοξείδωτο ατσάλι, 

Αξεσουάρ
• Κόπτης XL
• Λεπίδες για κόπτη XL
• Μικρός κόπτης
• Χτυπητήρι
• ∆οχείο µε καπάκι: 1 l
•

Μπλέντερ χειρός
  

Προδιαγραφές
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