
Máy xay sinh tố cầm tay

Daily Collection

  550 W, thân kim loại

ProMix

Que đánh trứng, cối xay thịt, cốc 0.5L

1 tốc độ

 

HR1607/00

Dễ dàng chế biến món ăn bổ dưỡng
để có món súp xay và rau thơm băm hoàn hảo

Máy xay sinh tố cầm tay công suất 550 Watt kèm với cối xay thịt và que đánh trứng giúp xay mịn

món súp, cắt gia vị và đánh kem.

Thực phẩm nhuyễn mịn trong vài giây

Luồng thức ăn tối ưu và hiệu suất xay tốt nhất

Dễ  sử  dụng

Hệ  thống tháo 2 nút giúp tháo rời thân máy trộn dễ dàng

Thiết kế chuôi cầm nhỏ vừa tay mọ i người

Để  chế biến súp, xay nhuyễn và trộn hoàn hảo

Động cơ mạnh 550 W

Chế biến các nguyên liệu đúng như  ý bạn

Cối xay thịt dùng để  cắt rau thơm, hạt, phô mai, sôcôla và hành

Phụ  kiện que đánh trứng dùng để  đánh trứng, đánh kem, làm xốt mayonnaise và nhiều hơn thế nữa



Máy xay sinh tố cầm tay HR1607/00

Những nét chính Các thông số

Hệ  thống tháo 2 nút

Với hệ  thống tháo 2 nút, dễ dàng tháo thanh xay để

làm sạch.

Tay cầm nhỏ

Thiết kế chuôi cầm nhỏ vừa tay mọ i người.

Động cơ mạnh 550 W

Động cơ mạnh 550 W cho những nguyên liệu khó nhất.

Công nghệ  xay ProMix

Đượ c hợp tác phát triển cùng với Đạ i học Stuttgart

danh giá, Philips ProMix là một công nghệ  xay tiên tiến

và độc đáo, có hình dáng tam giác, xoay luồng thức ăn

tối ưu giúp xay nhanh hơn và đều hơn.

Phụ kiện cối xay thịt gọn nhẹ

Với phụ  kiện cối xay thịt gọn nhẹ  của máy xay sinh tố

cầm tay Philips, bạn có thể  cắt rau thơm, hạt, phô mai,

sôcôla và hành.

Phụ kiện que đánh trứng

Phụ  kiện que đánh trứng đơn dành cho máy xay sinh tố

cầm tay Philips dùng để  đánh trứng, đánh kem, xốt

mayonnaise, trộn bột và nhiều món nữa.

 

Phụ kiện

Cốc: 0,5 L

Cối xay thịt: Cối xay thịt gọn nhẹ

Que đánh trứng

Các thông số kỹ thuật

Màu: Trắng

Thân máy: Kim loạ i

Chất liệu vỏ máy: nhựa cao su hay PP

Chất liệu lưỡ i dao cắt: Thép không gỉ

Thông số chung

Trục có thể  tháo rờ i: Với 2 nút

Cài đặt tốc độ: 1

Thông số kỹ thuật

Tần số: 50/60 Hz

Công suất: 550 W

Điện áp: 220 V-240 V

 

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.
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