
Ραβδομπλέντερ

Daily Collection

  650 W, μεταλλική ράβδος

ProMix

Δοχείο 0,5 L

2 ταχύτητες με Turbo

 

HR1621/00

Μεγαλύτερη ισχύς, ομοιόμορφο αποτέλεσμα

Μπλέντερ χειρός ProMix 650W με λειτουργία turbo

Το ραβδομπλέντερ της Philips συνδυάζει ισχύ 650 Watt, τεχνολογία ανάμειξης ProMix και

λειτουργία Turbo για ομαλά αποτελέσματα ακόμα και σε σκληρές εργασίες. Τώρα πια είναι

πανεύκολο να φτιάξετε στο μπλέντερ σπιτικές σούπες, πουρέ και μιλκσέικ!

Ομοιόμορφο αποτέλεσμα σε δευτερόλεπτα

Βέλτιστη ροή τροφίμων και απόδοση ανάμειξης

Πανίσχυρο μοτέρ για την καλύτερη προετοιμασία του φαγητού

Κουμπί Turbo για τα πιο σκληρά υλικά

Δεν πιτσιλάει στο ανακάτεμα

Λεπίδες κατά του πιτσιλίσματος με ειδικό σχήμα κύματος

Εύκολη χρήση

Σύστημα απασφάλισης με 2 κουμπιά για να μπορείτε να αφαιρείτε εύκολα το στέλεχος ανάμειξης

Απολαύστε μια μεγάλη ποικιλία συνταγών

Δοχείο μέτρησης 0,5 L για το ραβδομπλέντερ



Ραβδομπλέντερ HR1621/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Δοχείο 0,5 L

Με το δοχείο 0,5 L μπορείτε να μετρήσετε τα υλικά

για τις συνταγές, αλλά και να ανακατεύετε γρήγορα

σούπες, πουρέ και μιλκσέικ.

Σύστημα απασφάλισης με 2 κουμπιά

Με το σύστημα απασφάλισης με 2 κουμπιά, μπορείτε

να αφαιρείτε εύκολα το στέλεχος ανάμειξης από το

ραβδομπλέντερ Philips για να το καθαρίσετε.

Μοτέρ 650 Watt

Με το ισχυρό μοτέρ 650 Watt θα μπορείτε να

αναμείξετε σχεδόν κάθε συστατικό.

Αδιάβροχες λεπίδες

Με ειδικό σχήμα κύματος στο κάτω τμήμα του

στελέχους ανάμειξης, το ραβδομπλέντερ εγγυάται

ανακάτεμα χωρίς πιτσιλίσματα και ακαταστασία.

Τεχνολογία ανάμειξης ProMix

Έχοντας αναπτυχθεί σε συνεργασία με το περίφημο

Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης, η Philips ProMix

είναι μια μοναδική, προηγμένη τεχνολογία που

χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο τριγωνικό σχήμα

για να αναμείξει τα τρόφιμα με τον καλύτερο τρόπο.

Σας προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις για πιο γρήγορα

και ομοιόμορφα αποτελέσματα.

Λειτουργία turbo

Χάρη στη λειτουργία Turbo, το ραβδομπλέντερ της

Philips μπορεί να κόψει ακόμα και τα πιο σκληρά

υλικά.

Αξεσουάρ

Δοχείο: 0,5L

Προδιαγραφές σχεδίασης

Χρώμα(τα): Λευκό, μαύρο και κόκκινο

Υλικό κατασκευής ράβδου: Μεταλλικό

Υλικό κατασκευής περιβλήματος: PP και καουτσούκ

δοχείο: SAN

Υλικό κατασκευής λεπίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι

Γενικές προδιαγραφές

Αποσπώμενος άξονας: Με 2 κουμπιά

Ρύθμιση ταχύτητας: 2 (συμπεριλ. Turbo)

Λειτουργία turbo: Και

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 1,25 ιγ

Συχνότητα: 50/60 Hz

Ρεύμα: 650 W

Τάση: 220-240 volt

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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