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Μεγαλύτερη ισχύς για απεριόριστη ευελιξία

Ισχυρό μοτέρ 700W και εξάρτημα κουζινομηχανής

Το φρέσκο ποιοτικό φαγητό είναι κάτι που εκτιμά οποιοσδήποτε οικιακός μάγειρας. Δεν

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

Philips, μπορείτε να πετύχετε επαγγελματικά αποτελέσματα στη δική σας κουζίνα - γρήγορα

και εύκολα.

Μεγαλύτερη ισχύς για απεριόριστη ευελιξία

Μεγάλο εξάρτημα κουζινομηχανής 1,5L

Το στόμιο τροφοδοσίας με ελλειπτικό σχήμα εγγυάται τέλειο αποτέλεσμα

Μεταλλικός δίσκος υψηλής ποιότητας για κοπή και τεμαχισμό υλικών

Ισχυρή επεξεργασία

5 ρυθμίσεις ταχύτητας για βέλτιστη απόδοση

Κουμπί turbo για δύσκολες εφαρμογές

Βέλτιστη απόδοση σε κάθε εφαρμογή

Μαχαίρι για ψιλό κόψιμο για τεμαχισμό υλικών σε δευτερόλεπτα

Δίσκος κοπής και τεμαχισμού για περισσότερες συνταγές

Χτυπητήρι για κρέμα, ασπράδια αυγών και μους

Γρήγορη και εύκολη χρήση

Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων

Εξαρτήμ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων



ραβδομπλέντερ HR1377/90

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Πολλαπλές ταχύτητες και κουμπί turbo

5 ρυθμίσεις ταχύτητας για βέλτιστη απόδοση

Εξάρτημα κοπής

Μαχαίρι για ψιλό κόψιμο για τεμαχισμό υλικών σε

δευτερόλεπτα

Εξαρτήμ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων

Εξαρτήμ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων

Μεταλλικός δίσκος υψηλής ποιότητας

Μεταλλικός δίσκος υψηλής ποιότητας για κοπή και

τεμαχισμό υλικών

Εξάρτημα κουζινομηχανής 1,5L

Μεγάλο εξάρτημα κουζινομηχανής 1,5L

Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση

Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση όλων των

εξαρτημάτων

Κουμπί turbo

Κουμπί turbo για δύσκολες εφαρμογές

 

Γενικές προδιαγραφές

Ταχύτητες: 5

Κουμπί turbo

Αποσπώμενος άξονας

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 700 W

Τάση: 220-240 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

Διαθέσιμο(α) χρώμα(τα):

Μαύρο με μεταλλικούς και κόκκινους τόνους

Άξονας υλικών

Αξεσουάρ

Εξάρτημα κουζινομηχανής

Χτυπητήρι

Δοχείο με καπάκι: 1 l
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