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η τεχνολογία µε ισχύ για θρυµµατισµό πάγου

ατο µπλέντερ χειρός της σειράς Philips Aluminium Collection η άνεση αποκτά 

. Αυτό το µπλέντερ χειρός διαθέτει την τελευταία ασύρµατη τεχνολογία και 

εδιασµό παρέχοντάς σας µέγιστη ελευθερία και ευκολία στη χρήση.

ατη τεχνολογία µε ισχύ για θρυµµατισµό πάγου
ρές µπαταρίες ιόντων λιθίου 7,2V, χρόνος λειτουργίας έως και 20 λεπτά.
ίδα διπλής δράσεως που κόβει οριζόντια και κάθετα

 ετοιµότητα χρήσης
η φόρτισης έτοιµη για χρήση
ιξη φόρτισης LED µπλε χρώµατος
όπτης ασφαλείας για αποφυγή ακούσιας χρήσης

η επεξεργασία και αποθήκευση
είο 1L µε καπάκι

 πάγο, κρεµµύδια, σκληρό τυρί και άλλα
τηµα κόπτη XL για ψιλό κόψιµο µεγάλων ποσοτήτων

ίδες για θρυµµατισµό πάγου σε κόπτη XL

ιτσιλάει στο ανακάτεµα
βροχες λεπίδες
 

Philips
Μπλέντερ χειρός

HR1378
Λεπίδα διπλής δράσεως

Βάση φόρτισης έτοιµη για χρήση

∆ιακόπτης ασφαλείας

Εξάρτηµα κόπτη XL

Αδιάβροχες λεπίδες



 

Γενικές προδιαγραφές
• Ταχύτητες: 1
• ∆ιακόπτης ασφαλείας
• Αποσπώµενος άξονας

Τεχνικές προδιαγραφές
• Ισχύς: 200 W
• Συχνότητα: 50/60 Hz
• Μπαταρίες τάσης: 7,2 V
• Προσαρµογέας τάσης: 220-240 V
• Μέγιστος χρόνος φόρτισης: 3 ώρα(ες)
• Γρήγορη φόρτιση (εφαρµογή 1 λυχνίας): 

15 λεπτό(ά)
• Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: έως 20 λεπτό(ά)

Προδιαγραφές σχεδίασης
• Υλικό κατασκευής περιβλήµατος: Ανοξείδωτο 

ατσάλι, καουτσούκ, PP και αλουµίνιο
• Υλικό κατασκευής γυάλας: SAN
• Υλικό κατασκευής λεπίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι
• ∆ιαθέσιµο χρώµα: Ανθρακί µε λεπτοµέρειες 

αλουµινίου
• Άξονας υλικών: Ανοξείδωτο ατσάλι

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

Μπλέντερ χειρός
  

Προδιαγραφές
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