
Blender ręczny

Viva Collection

 
650 W, plastikowa końcówka

Nóż dwufunkcyjny

Dzbanek 1,7 l, rozdrabniacz,
trzepaczka

16 prędkości i funkcja turbo

 

HR1613/00

Ciesz się domowymi potrawami każdego dnia
Łatwe miksowanie, siekanie i ubijanie w dowolnej prędkości

Blender ręczny Philips to połączenie mocy 650 W z ostrzem o podwójnym

działaniu i wieloma ustawieniami szybkości, co zapewnia znakomite efekty w

niecałą minutę. Przygotowywanie zdrowych i pysznych domowych posiłków

nigdy nie było takie proste!

Znakomity rezultat w niecałą minutę

Ostrza o podwójnym działaniu tną w pionie i w poziomie

Silniczek o dużej mocy 650 W

Możliwość wyboru optymalnej prędkości dla wszystkich rodzajów składników

Przycisk Turbo zapewnia dodatkową moc do miksowania najtwardszych składników

Prosta obsługa i przechowywanie

Miękki uchwyt i przyciski

Owalny dzbanek 1,7 do przygotowywania jedzenia lub przechowywania urządzenia

Nasadka zabezpieczająca chroni nóż blendera podczas przechowywania

Trzepaczka do ubijania śmietany i majonezu

Rozdrabniacz

Ochrona przed rozpryskiwaniem się składników podczas miksowania

Osłonka przeciwrozpryskowa na ostrza

Szybkie i łatwe czyszczenie

Zdejmowany plastikowy pasek



Blender ręczny HR1613/00

Zalety

Silniczek o dużej mocy 650 W

Silniczek o dużej mocy 650 W

Przycisk turbo

Pozwala miksować nawet najtwardsze

składniki.

Ostrza o podwójnym działaniu

Ostrza o podwójnym działaniu tną w pionie i w

poziomie

Osłonka przeciwrozpryskowa na ostrza

Blender ręczny firmy Philips jest wyposażony

w osłonkę przeciwrozpryskową na ostrza, który

zapobiega pryskaniu podczas użytkowania

urządzenia.

Nasadka zabezpieczająca

Nasadka zabezpieczająca chroni nóż blendera

podczas przechowywania

1,7 l, owalny dzbanek

Owalny dzbanek 1,7 do przygotowywania

jedzenia lub przechowywania urządzenia

Rozdrabniacz

Rozdrabniacz umożliwia siekanie cebuli, sera i

innych składników.

Trzepaczka do ubijania

Trzepaczka do ubijania śmietany i majonezu
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Dane techniczne

Dane techniczne

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał obudowy: Tworzywo PP i guma

Materiał końcówki: Plastik

Kolor(y): Biało-lawendowy

Materiał dzbanków: Tworzywo SAN

Informacje ogólne

Prędkości: 16 prędkości

Przycisk turbo

Akcesoria

Rozdrabniacz: Niewielki rozdrabniacz

Trzepaczka

Dzbanek

Specyfikacja techniczna

Pojemność dzbanka: 1,7 l

Długość przewodu: 1,3 m

Częstotliwość: 50/60 Hz

Napięcie: 220–240 V

Moc: 650 W
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