
Μπλέντερ χειρός

Viva Collection

 

650 W

Πλαστική ράβδος

3 εξαρτήματα

 

HR1613/00 Απολαύστε σπιτικά φαγητά και ποτά κάθε μέρα
Εύκολο ανακάτεμα, τεμαχισμός και χτύπημα σε διάφορες ταχύτητες

Το μπλέντερ χειρός της Philips συνδυάζει ισχύ 650 Watt με μια λεπίδα διπλής δράσης και

πολλές ρυθμίσεις ταχύτητας, εξασφαλίζοντας ένα υπέροχα ομοιόμορφο αποτέλεσμα σε

δευτερόλεπτα. Η προετοιμασία υγιεινού και απολαυστικού σπιτικού φαγητού γίνεται πιο

εύκολη από ποτέ!

Ομοιόμορφο αποτέλεσμα σε δευτερόλεπτα

Λεπίδα διπλής δράσεως που κόβει οριζόντια και κάθετα

Πανίσχυρο μοτέρ 650 Watt

16 ρυθμίσεις ταχύτητας για βέλτιστη απόδοση

Εξαιρετικά ισχυρό κουμπί turbo για τα πιο σκληρά υλικά

Εύκολη επεξεργασία και αποθήκευση

Μαλακή λαβή και κουμπιά

Οβάλ δοχείο 1,7L για την παρασκευή τροφής ή για φύλαξη της συσκευής

Προστατευτικό κάλυμμα για την προστασία των μαχαιριών κατά τη φύλαξη

Εξάρτημα για χτύπημα σαντιγί και μαγιονέζας.

Εξάρτημα του κόφτη

Δεν πιτσιλάει στο ανακάτεμα

Αδιάβροχες λεπίδες

Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα

Αποσπώμενη πλαστική ράβδος



Μπλέντερ χειρός HR1613/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Πανίσχυρο μοτέρ 650 Watt

Πανίσχυρο μοτέρ 650 Watt

Κουμπί turbo

Για τα πιο σκληρά υλικά.

Λεπίδα διπλής δράσεως

Λεπίδα διπλής δράσεως που κόβει οριζόντια και

κάθετα

Αδιάβροχες λεπίδες

Αδιάβροχες λεπίδες

Καπάκι προστασίας

Προστατευτικό κάλυμμα για την προστασία των

μαχαιριών κατά τη φύλαξη

Οβάλ δοχείο 1,7L

Οβάλ δοχείο 1,7L για την παρασκευή τροφής ή για

φύλαξη της συσκευής

Εξάρτημα του κόφτη

Εξάρτημα κόφτη για να ψιλοκόβετε κρεμμύδια, τυρί

και πολλά άλλα.

Εξάρτημα για χτύπημα

Εξάρτημα για χτύπημα σαντιγί και μαγιονέζας.

 

Προδιαγραφές σχεδίασης

Υλικό κατασκευής λεπίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι

Υλικό κατασκευής περιβλήματος: PP και καουτσούκ

Υλικό κατασκευής ράβδου: Πλαστικό

Χρώμα(τα): Λευκό και λιλά

Υλικό κατασκευής γυάλας: SAN

Γενικές προδιαγραφές

Ταχύτητες: 16 ταχύτητες

Κουμπί turbo: ΝΑΙ

Αξεσουάρ

Μίνι κόπτης: Μικρό μπλεντεράκι

Χτυπητήρι: ΝΑΙ

Δοχείο: ΝΑΙ

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα δοχείου: 1,7 l

Μήκος καλωδίου: 1,3 m

Συχνότητα: 50/60 Hz

Τάση: 220-240 V

Ισχύς: 650 W
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