
Μπλέντερ χειρός

Viva Collection

 

650 W

Μεταλλική ράβδος

με δοχείο και κόπτη

 

HR1615/00

Απολαύστε σπιτικά φαγητά και ποτά κάθε μέρα
Εύκολο ανακάτεμα και τεμαχισμός 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

Πανίσχυρο μοτέρ 650 Watt

Λεπίδα διπλής δράσης

Επιλέξτε τη βέλτιστη ταχύτητα για κάθε τύπο υλικού

Εξαιρετικά ισχυρό κουμπί turbo για τα πιο σκληρά υλικά

Εύκολη επεξεργασία και αποθήκευση

Δοχείο 1L με καπάκι για να αποθηκεύετε σούπες, πουρέδες ή μιλκσέικ

Μαλακή λαβή και κουμπιά

Προστατευτικό κάλυμμα για την προστασία των μαχαιριών κατά τη φύλαξη

Εξάρτημα του κόφτη

Δεν πιτσιλάει στο ανακάτεμα

Αδιάβροχες λεπίδες

Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα

Αποσπώμενη ράβδος από ανοξείδωτο ατσάλι



Μπλέντερ χειρός HR1615/00

Χαρακτηριστικά

Πανίσχυρο μοτέρ 650 Watt

Πανίσχυρο μοτέρ 650 Watt

16 ταχύτητες και turbo

Με 16 ρυθμίσεις, μπορείτε να επιλέξετε την ιδανική

ταχύτητα για κάθε τύπο συστατικών και να πετύχετε

την ιδανική πυκνότητα και τα καλύτερα

αποτελέσματα.

Κουμπί turbo

Για τα πιο σκληρά υλικά.

Λεπίδα διπλής δράσης

Η λεπίδα διπλής δράσης αυτού του μπλέντερ χειρός

της Philips κόβει οριζόντια και κάθετα.

Αδιάβροχες λεπίδες

Ανακάτεμα χωρίς πιτσιλίσματα και ακαταστασία.

Καπάκι προστασίας

Προστατευτικό κάλυμμα για την προστασία των

μαχαιριών κατά τη φύλαξη

Δοχείο 1L με καπάκι

Δοχείο 1L με καπάκι για να αποθηκεύετε σούπες,

πουρέδες ή μιλκσέικ

Εξάρτημα του κόφτη

Εξάρτημα κόφτη για να ψιλοκόβετε κρεμμύδια, τυρί

και πολλά ακόμη υλικά.

Μαλακή λαβή και κουμπιά

Μαλακή λαβή και κουμπιά, για άνετη χρήση του

προϊόντος.

Αποσπώμενη ράβδος από ανοξείδωτο ατσάλι

Αποσπώμενη ράβδος από ανοξείδωτο ατσάλι
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Προδιαγραφές

Προδιαγραφές σχεδίασης

Υλικό κατασκευής λεπίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι

Χρώμα(τα): Λευκό και λιλά

Υλικό κατασκευής γυάλας: SAN

Υλικό κατασκευής ράβδου: Μεταλλικό

Υλικό κατασκευής περιβλήματος: PP και καουτσούκ

Γενικές προδιαγραφές

Κουμπί turbo

Αποσπώμενος άξονας: Με 2 κουμπιά

Ρύθμιση ταχύτητας: 16

Αξεσουάρ

Μίνι κόφτης: Μικρό μπλεντεράκι

Δοχείο: 1L

Τεχνικές προδιαγραφές

Συχνότητα: 50/60 Hz

Τάση: 220-240 V

Ισχύς: 650 W

Μήκος καλωδίου: 1,3 m

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν

χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα

ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή

στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης

2019‑03‑12

Έκδοση: 5.1.1

EAN: 08 71010 35324 84

www.philips.com

http://www.philips.com/

