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HR1378/00

Najwspanialszy bezprzewodowy blender ręczny

firmy Philips
Urządzenie bezprzewodowe o mocy niezbędnej do kruszenia

lodu

Dzięki serii bezprzewodowych blenderów ręcznych Philips Aluminium pojęcie

wygody nabiera zupełnie nowego znaczenia. Najnowsza technologia

bezprzewodowa w połączeniu z nowoczesnym wzornictwem zapewniają

swobodę ruchów i łatwość w użytkowaniu.

Urządzenie bezprzewodowe o mocy niezbędnej do kruszenia lodu

Wydajne akumulatory litowo-jonowe o mocy 7,2 V zapewniają zasilanie na 20 min

Ostrze o podwójnym działaniu

Zawsze gotowy do użytku

Podstawka ładująca zapewniająca gotowość urządzenia do pracy

Niebieski wskaźnik informujący o ładowaniu

Przycisk bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu włączeniu

Rozdrabnianie lodu, cebuli, sera żółtego i innych składników

Rozdrabniacz XL do siekania dużych ilości składników

Ząbkowane ostrza do kruszenia lodu w rozdrabniaczu XL

Ochrona przed rozpryskiwaniem się składników podczas miksowania

Osłonka przeciwrozpryskowa na ostrza

Szybkie i łatwe czyszczenie

Odłączany wałek ze stali szlachetnej



Blender ręczny HR1378/00

Zalety Dane techniczne

Ostrza o podwójnym działaniu

Ostrza o podwójnym działaniu blendera

ręcznego firmy Philips tną w pionie i w

poziomie.

Podstawka ładująca zapewniająca gotowość

urządzenia do pracy

Podstawka ładująca zapewniająca gotowość

urządzenia do pracy

Przycisk bezpieczeństwa

Przycisk bezpieczeństwa zapobiegający

przypadkowemu włączeniu

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.

Osłonka przeciwrozpryskowa na ostrza

Bez rozpryskiwania i bałaganu podczas

miksowania.

 

Informacje ogólne

Prędkości: 1

Przycisk bezpieczeństwa

Odłączany wałek

Dane techniczne

Moc: 200 W

Częstotliwość: 50/60 Hz

Napięcie zasilacza: 220–240 V

Maksymalny czas ładowania: 3 godzin

Szybkie ładowanie (na 1 zadanie):

15 minuta(y)

Maksymalny czas działania: do 20 minuta(y)

Napięcie akumulatora: 7,4 V

Dane techniczne

Materiał obudowy: Stal szlachetna, guma,

tworzywo PP i aluminium

Materiał dzbanków: Tworzywo SAN

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Dostępne kolory: Grafitowy z aluminiowymi

akcentami

Materiał wałka: Stal szlachetna

Akcesoria

Rozdrabniacz w wersji XL

Ząbkowane ostrza w rozdrabniaczu w wersji

XL

Dzbanek z pokrywką: 1 L
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