
blender de mână

Aluminium
Collection

 
Fără fir

Baterie Li-Ion de 7,2 V

Aluminiu

 

HR1378

Cel mai puternic blender de mână, fără fir din

lume

Tehnologie fără fir cu forţa unui spărgător de gheaţă

Mixerul de mână, fără fir din gama Philips Aluminium Collection dă un nou înţeles

cuvântului confort. Acest mixer de mână dispune de cea mai nouă tehnologie fără

fir şi de un design contemporan, oferindu-vă libertate maximă şi uşurinţă în

utilizare.

Tehnologie fără fir cu forţa unui spărgător de gheaţă

Baterii Li-ion puternice, de 7,2 V, durată de funcţionare până la 20 min.

Lamă cu dublă acţiune care taie orizontal şi vertical

Întotdeauna gata de utilizat

Bază de încărcare rapidă

Indicator de încărcare cu LED albastru

Comutator de siguranţă pentru evitarea utilizării accidentale

Taie gheaţa, ceapa, brânza tare şi multe altele

Tocător XL pentru tocarea în cantităţi mari

Lame zimţate pentru spargerea gheţii în tocătorul XL

Pasare fără stropire

Apărătoare lamă, împotriva stropirii

Curăţare rapidă şi eficientă

Ax din oţel inoxidabil, detaşabil
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Repere Specificaţii

Lamă cu dublă acţiune

Lamă cu dublă acţiune care taie orizontal şi

vertical

Bază de încărcare rapidă

Bază de încărcare rapidă

Comutatorul de siguranţă

Comutator de siguranţă pentru evitarea

utilizării accidentale

Accesoriu de tăiere XL

Tocător XL pentru tocarea în cantităţi mari

Apărătoare lamă, împotriva stropirii

Apărătoare lamă, împotriva stropirii

 

Specificaţii generale

Viteze: 1

Comutatorul de siguranţă

Ax detaşabil

Specificaţii tehnice

Alimentare: 200 W

Frecvenţă: 50/60 Hz

Tensiune adaptor: 220-240 V

Durată maximă de încărcare: 3 ore

Încărcare rapidă (1 aplicaţie de iluminare):

15 minute

Durată maximă de funcţionare: până la

20 minute

Tensiune baterii: 7,4 V

Specificaţii de design

Material carcasă: Oţel inoxidabil, cauciuc,

polipropilenă şi aluminiu

Borcane pentru ingrediente: SAN

Material lamă: Oţel inox

Culoare (culori) disponibilă(e): Gri cărbune cu

detalii din aluminiu

Material ax: Oţel inox

Accesorii

Tocător XL

Lame zimţate pentru tocător XL

Cană cu capac: 1 l
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