
Blender ręczny

Pure Essentials
Collection

 
700 W

Metalowa końcówka, nóż
dwufunkcyjny

Rozdrabniacz i 2 akcesoria

 5 prędkości i funkcja turbo

 

HR1372/90

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

Minirozdrabniacz

Do ubijania śmietany, musu, białek itd.

Trzepaczka do ubijania śmietany, majonezu i nie tylko

Ochrona przed rozpryskiwaniem się składników podczas miksowania

Osłonka przeciwrozpryskowa na ostrza



Blender ręczny HR1372/90

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

Dołączony do blendera ręcznego firmy Philips

rozdrabniacz XL (1000 ml) umożliwia siekanie

dużych ilości mięsa, ziół, orzechów, sera,

czekolady i cebuli w kilka sekund.

Minirozdrabniacz

Minirozdrabniacz

Trzepaczka

Pojedyncza trzepaczka blendera ręcznego

firmy Philips pozwala ubijać śmietanę,

majonez, ciasto na naleśniki i nie tylko,

zwiększając tym samym uniwersalność i

wielofunkcyjność blendera.

Osłonka przeciwrozpryskowa na ostrza

Bez rozpryskiwania i bałaganu podczas

miksowania.

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

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 1,3 m

Napięcie: 220–240 V

Dane techniczne

Kolor(y): Czarny, metalowy i czerwony

Materiał końcówki: Metal

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał dzbanka: Tworzywo SAN

Akcesoria

Trzepaczka

Rozdrabniacz: Niewielki rozdrabniacz,

Rozdrabniacz w wersji XL

Dzbanek: 1 l
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