
Blender ręczny

Pure Essentials
Collection

 
700 W

Metalowa końcówka, nóż
dwufunkcyjny

4 akcesoria

 5 prędkości i funkcja turbo

 

HR1377/90

Większa moc zapewnia więcej funkcji
Silnik o dużej mocy 700 W i akcesorium do robota

kuchennego

Każdy szef kuchni docenia świeże jedzenie wysokiej jakości. Nie trzeba być

kulinarnym profesjonalistą, aby je przygotować. Nowy blender ręczny HR1377/90

firmy Philips umożliwia osiągnięcie profesjonalnych rezultatów we własnej kuchni.

Większa moc zapewnia więcej funkcji

Eliptyczny otwór na produkty zapewnia doskonałe rezultaty

Wysokiej jakości metalowa tarcza do siekania i szatkowania

Duże akcesorium do robota kuchennego o pojemności 1,5 l

Duża moc miksowania

5 prędkości zapewnia optymalne działanie

Przycisk turbo do ciężkich zadań

Optymalne działanie we wszystkich zastosowaniach

Nóż do siekania sieka składniki w kilka sekund

Tarcza krojąca umożliwia przyrządzenie wielu potraw

Trzepaczka do ubijania śmietany, białek i musu

Szybka i łatwa obsługa

Szybkie i łatwe składanie wszystkich akcesoriów

Akcesoria można czyścić w zmywarce



Blender ręczny HR1377/90

Zalety Dane techniczne

Akcesorium do robota kuchennego 1,5 l

Duże akcesorium do robota kuchennego o

pojemności 1,5 l.

Wiele prędkości i funkcja turbo

5 prędkości zapewnia optymalne działanie

Przycisk turbo

Przycisk turbo do ciężkich zadań

Wysokiej jakości tarcza metalowa

Wysokiej jakości metalowa tarcza do siekania i

szatkowania

Szybkie i łatwe składanie

Szybkie i łatwe składanie wszystkich

akcesoriów

Rozdrabniacz

Nóż do siekania sieka składniki w kilka sekund

Akcesoria można czyścić w zmywarce

Akcesoria można czyścić w zmywarce

 

Informacje ogólne

Prędkości: 5

Funkcja turbo

Odłączany wałek

Specyfikacja techniczna

Moc: 700 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 1,3 m

Dane techniczne

Kolor(y): Czarny, metalowy i czerwony

Materiał obudowy: Stal szlachetna, guma i

tworzywo PP

Materiał dzbanków: Tworzywo SAN

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał końcówki: Metal

Akcesoria

Akcesorium do robota kuchennego: 1,5 l

Trzepaczka

Dzbanek z pokrywką: 1 l
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