
Blender tangan

Daily Collection

 
550 W, bilah plastik

ProMix

Gelas 0,5 L, pencacah,
pengocok

1 Kecepatan

 
HR1603/00

Membuat makanan sehat sendiri jadi lebih

mudah
untuk sup dan krim kocok yang tercampur sempurna, dan

lebih banyak lagi

Blender genggam Philips Daily Collection memadukan daya 550 Watt dengan kaki

blender, pencacah, dan pengocok berdesain unik. Memblender sup, herba

cincang, dan krim kocok dengan hasil yang sangat lembut. Menyiapkan sajian

sehat kini jadi sangat mudah!

Hasil lembut hanya dalam hitungan detik

Kinerja blender optimal untuk mengalirkan bahan makanan secara merata

Mudah digunakan

Sistem pelepas 2 tombol untuk memudahkan melepas bilah blender

Saklar tunggal

Slim-grip cocok untuk semua tangan

Untuk sup, puree dan minuman kocok yang sempurna

Motor kuat 550 W

Nikmati beragam resep

Pencacah untuk mencacah herba, kacang, keju, coklat, dan bawang

Aksesori kocokan untuk mengocok krem, mayonnaise dan lainnya
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Kelebihan Utama

Teknologi memblender ProMix

Dikembangkan bersama Universitas Stutgart

yang bergengsi, Philips ProMix adalah

teknologi canggih dan unik yang

menggunakan bentuk segitiga spesifik untuk

menciptakan aliran makanan optimal dan

kinerja maksimum untuk blender yang lebih

cepat dan konsisten.

Sistem melepas dengan 2 tombol

Dengan sistem pelepas 2 tombol blender

genggam Philips, melepas bilah blender pun

menjadi mudah, sehingga blender mudah

dibersihkan.

Saklar tunggal

Saklar tunggal agar mudah digunakan.

Slim-grip

Blender genggam Daily Collection memiliki

fitur slim-grip sehingga cocok untuk semua

tangan.

Motor kuat 550 W

Motor kuat 550 W untuk bahan makanan

paling keras.

Aksesori pencacah yang ringkas

Dengan aksesori pencacah ringkas blender

genggam Philips, Anda dapat mencacah

herba, kacang, keju, coklat, dan bawang.

Aksesori kocokan

Aksesori kocokan tunggal untuk blender

genggam Philips untuk mengocok krem,

mayonnaise, adonan panekuk, dsb.

Menjadikan blender genggam Anda

multifungsi dan serbaguna.

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi

CO2. Bagaimana caranya? Produk-produk ini

menawarkan pemeliharaan lingkungan yang

signifikan dalam satu atau beberapa Green

Focal Area Philips - Efisiensi energi,

Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang

dan pembuangan, serta Keandalan seumur

hidup.
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Spesifikasi

Aksesori

Gelas: 0,5 L

Perajang: Pencacah ringkas

Kocokan

Spesifikasi desain

Warna: Putih

Bahan bilah: Plastik

Bahan rangka: PP dan karet

Bahan pisau: Baja anti karat

Spesifikasi umum

Poros lepas-pasang: Dengan 2 tombol

Setelan kecepatan: 1

Spesifikasi teknis

Panjang kabel: 1,25 m

Frekuensi: 50/60 Hz

Daya: 550 W

Voltase: 220V-240 volt
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