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Łatwy w obsłudze blender ręczny o dużej mocy
Przygotowywanie różnorodnych posiłków dzięki funkcji

SpeedTouch

Wydajny blender ręczny firmy Philips jest wyposażony w silnik o mocy 700 W,

technologię ProMix i przycisk funkcji SpeedTouch umożliwiający intuicyjną

obsługę — mocniejsze naciśnięcie wyzwala większą moc. Blender pozwala

przygotowywać świeże posiłki tak, jak lubisz.

Doskonałe rezultaty miksowania w kilka sekund

Optymalny przepływ jedzenia i wydajność miksowania

Wydajny blender ręczny z silnikiem o mocy 700 W zapewnia doskonałe rezlutaty

miksowania

Uniwersalność i wielofunkcyjność

Rozdrabniacz do siekania ziół, orzechów, sera, czekolady i cebuli

Trzepaczka do ubijania śmietany, majonezu i nie tylko

Dzbanek o pojemności 1 l z technologią ProMix zapewniający optymalne

miksowanie, ubijanie i mieszanie

Intuicyjne i łatwe użytkowanie

Osłonka przeciwrozpryskowa na ostrza o specjalnym, falistym kształcie

Ergonomiczny kształt uchwytu zapewnia pewny chwyt i łatwą obsługę

Funkcja odłączania jednym przyciskiem ułatwia montaż

Technologia SpeedTouch pozwalająca intuicyjnie ustawić właściwą prędkość

Niezawodność i wytrzymałość

Nóż blendera z utwardzanej stali szlachetnej

2 lata gwarancji



Blender ręczny HR1642/00

Zalety

Technologia miksowania ProMix

Opracowana wspólnie z naukowcami z

prestiżowego Uniwersytetu w Stuttgarcie

technologia Philips ProMix to unikatowa

zaawansowana technologia, która

wykorzystuje kształt trójkąta, aby zapewnić

optymalny przepływ jedzenia i maksymalną

wydajność w celu szybszego i dokładniejszego

mieszania składników.

Silnik o dużej mocy — 700 W

Wyposażony w wydajny i niezawodny silnik o

mocy 700 W blender ręczny firmy Philips może

zmiksować niemal każdy składnik i

zapewnia doskonałe rezultaty. Dzięki

odpowiedniej mocy silnika blender ręczny

może obsługiwać wiele różnych akcesoriów.

Niewielki rozdrabniacz

Niewielki rozdrabniacz blendera ręcznego firmy

Philips umożliwia siekanie ziół, orzechów,

sera, czekolady i cebuli.

Trzepaczka

Trzepaczka blendera ręcznego firmy Philips

pozwala ubijać śmietanę, majonez, ciasto na

naleśniki i nie tylko, zwiększając tym samym

uniwersalność i wielofunkcyjność blendera.

Nóż ze stali szlachetnej

Blender ręczny firmy Philips jest wyposażony

w nóż z utwardzanej stali szlachetnej. Kształt

noża zoptymalizowano, aby zapewnić

najlepsze efekty miksowania z

wykorzystaniem trójkątnej końcówki ProMix.

Nóż jest przystosowany do kontaktu z

żywnością i wykazuje odporność na korozję.

2 lata gwarancji

Z 2-letnią ogólnoświatową gwarancją.

Osłonka przeciwrozpryskowa na ostrza

Specjalny, falisty kształt, który znajduje się w

dolnej części blendera ręcznego, to gwarancja

miksowania bez rozpryskiwania i bałaganu.

Ergonomiczny gumowy uchwyt

Ergonomiczny i miękki uchwyt zaprojektowany

tak, aby zapewnić pewny i bezpieczny chwyt

ułatwiający trzymanie urządzenia oraz

manewrowanie nim w trakcie miksowania.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Niewielki rozdrabniacz,

Trzepaczka, Dzbanek

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Odłączany wałek,

Możliwość mycia w zmywarce, Funkcja turbo,

Regulacja prędkości

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Dane techniczne

Pojemność niewielkiego rozdrabniacza:

300 ml

Długość przewodu: 1,2 m

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 700 W

Napięcie: 220–240 V

Pojemność dzbanka: 1 L

Wzornictwo

Kolor: Biały

Wykończenie

Materiał akcesoriów: Tworzywo SAN

Materiał końcówki: Metal

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał korpusu: Tworzywo ABS
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