
Blender ręczny

Daily Collection

 
550 W, metalowa końcówka

ProMix

Dzbanek 0,5 l, rozdrabniacz,
trzepaczka

1 prędkość

 

HR1607/00

Łatwe przygotowywanie zdrowego, domowego

jedzenia

doskonałe miksowanie zup oraz siekanie ziół

Blender ręczny Philips Daily Collection to połączenie mocy 550 W ze stopą

miksującą o wyjątkowej konstrukcji, rozdrabniaczem i trzepaczką. Urządzenie

umożliwia przygotowywanie znakomitych zup, siekanie ziół oraz ubijanie

śmietany. Przyrządzanie zdrowych posiłków nigdy nie było takie proste!

Znakomite rezultaty w niecałą minutę

Optymalny przepływ jedzenia i wydajność miksowania

Wygodne użytkowanie

Dwuprzyciskowy system odłączania ułatwiający zdejmowanie końcówki blendera

Smukły uchwyt mieszczący się w każdej dłoni

Doskonałe zupy, przeciery i koktajle

Silnik o dużej mocy — 550 W

Możliwość przygotowywania składników w dowolny sposób

Rozdrabniacz do siekania ziół, orzechów, sera, czekolady i cebuli

Trzepaczka do ubijania śmietany, majonezu i nie tylko



Blender ręczny HR1607/00

Zalety Dane techniczne

Dwuprzyciskowy system odłączania

Dzięki dwuprzyciskowemu systemowi

odłączania zastosowanemu w blenderze

ręcznym firmy Philips można w prosty sposób

zdjąć końcówkę blendera, co ułatwia

czyszczenie.

Smukły uchwyt

Blender ręczny Daily Collection ma smukły

uchwyt mieszczący się w każdej dłoni.

Silnik o dużej mocy — 550 W

Silnik o dużej mocy (550 W) pozwala

miksować nawet najtwardsze składniki.

Technologia miksowania ProMix

Opracowana wspólnie z naukowcami z

prestiżowego Uniwersytetu w Stuttgarcie

technologia Philips ProMix to unikatowa

zaawansowana technologia, która

wykorzystuje kształt trójkąta, aby zapewnić

optymalny przepływ jedzenia i maksymalną

wydajność w celu szybszego i dokładniejszego

mieszania składników.

Niewielki rozdrabniacz

Niewielki rozdrabniacz blendera ręcznego

firmy Philips umożliwia siekanie ziół,

orzechów, sera, czekolady i cebuli.

Trzepaczka

Trzepaczka blendera ręcznego firmy Philips

pozwala ubijać śmietanę, majonez, ciasto na

naleśniki i nie tylko, zwiększając tym samym

uniwersalność i wielofunkcyjność blendera.

Akcesoria

Dzbanek: 0,5 l

Rozdrabniacz: Niewielki rozdrabniacz

Trzepaczka

Dane techniczne

Kolor(y): Biały

Materiał końcówki: Metal

Materiał obudowy: Tworzywo PP i guma

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Informacje ogólne

Odłączany wałek: Z 2 przyciskami

Ustawienie prędkości: 1

Dane techniczne

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 550 W

Napięcie: 220–240 V V

 

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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