
 

Ραβδομπλέντερ

Avance Collection

  Promix 700 W με μεταλλική ράβδο

Μεταβλητή ταχύτητα και λειτουργία

turbo

Δοχείο 1 L, κόπτης XL, χτυπητήρι

 

HR1643/00 Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
Φτιάξτε διάφορα πιάτα όπως τα θέλετε με το SpeedTouch

Αυτό το δυνατό μπλέντερ χειρός της Philips διαθέτει μοτέρ 700 Watt, τεχνολογία ανάμειξης

Promix και κουμπί SpeedTouch για έξυπνο χειρισμό: όσο πιο δυνατά το πατάτε, τόσο

αυξάνεται η ισχύς. Φτιάξτε φρέσκες συνταγές όπως ακριβώς τις θέλετε.

Άψογα αποτελέσματα σε δευτερόλεπτα

Βέλτιστη ροή τροφίμων και απόδοση ανάμειξης

Ισχυρό μοτέρ 700 W για τέλεια ανάμειξη

Ευέλικτο και πολυλειτουργικό

Κόφτης XL για κρεμμύδια, κρέας, ξηρούς καρπούς, τυρί, σοκολάτα

Εξάρτημα για χτύπημα σαντιγί, μαγιονέζας κ.λπ.

Δοχείο 1L ProMix για βέλτιστη ανάμειξη, χτύπημα και ανακάτεμα

Έξυπνο και εύχρηστο

Λεπίδες κατά του πιτσιλίσματος με ειδικό σχήμα κύματος

Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για ασφαλή και εύκολη χρήση

Απασφάλιση με ένα κουμπί για εύκολη συναρμολόγηση

Τεχνολογία SpeedTouch για έξυπνη ρύθμιση της σωστής ταχύτητας

Αξιόπιστο και ανθεκτικό

Λεπίδα ανάμειξης από σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι

Διετής εγγύηση



Ραβδομπλέντερ HR1643/00

Χαρακτηριστικά

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.

Ισχυρό μοτέρ 700 W

Αυτό το μπλέντερ χειρός της Philips διαθέτει δυνατό

και αξιόπιστο μοτέρ 700 Watt, ώστε να μπορείτε να

αναμειγνύετε τέλεια σχεδόν οποιοδήποτε υλικό,

καθώς και να τοποθετείτε διάφορα εξαρτήματα στο

μπλέντερ.

Εξάρτημα κόπτη XL

Με το εξάρτημα κόφτη XL (1000 ml) για το μπλέντερ

χειρός της Philips μπορείτε να ψιλοκόβετε μεγάλες

ποσότητες κρέατος, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, τυρί,

σοκολάτα και κρεμμύδια σε δευτερόλεπτα.

Εξάρτημα για χτύπημα

Το ραβδομπλέντερ της Philips συνοδεύεται από ένα

εξάρτημα για χτύπημα σαντιγί, μαγιονέζας, ανάμειξη

χυλού και πολλά άλλα, μετατρέποντας το μπλέντερ

σας σε μια πολυλειτουργική και ευέλικτη συσκευή.

Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι

Αυτό το μπλέντερ χειρός της Philips διαθέτει λεπίδα

ανάμειξης από σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι. Η

λεπίδα έχει ειδικό σχήμα που, σε συνδυασμό με την

τριγωνική ράβδο ανάμειξης ProMix, εξασφαλίζει

τέλεια αποτελέσματα. Το υλικό της είναι ασφαλές για

τα τρόφιμα και δεν διαβρώνεται.

Διετής εγγύηση

Με 2 χρόνια παγκόσμια εγγύηση.

Αδιάβροχες λεπίδες

Με ειδικό σχήμα κύματος στο κάτω τμήμα του

στελέχους ανάμειξης, το ραβδομπλέντερ εγγυάται

ανακάτεμα χωρίς πιτσιλίσματα και ακαταστασία.

Εργονομική λαβή από καουτσούκ

Εργονομική μαλακή λαβή, σχεδιασμένη για σταθερό

και ασφαλές κράτημα που επιτρέπει τον εύκολο

χειρισμό του μπλέντερ χειρός κατά τη χρήση.

Σύστημα απασφάλισης ενός κουμπιού

Απλή, γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση

του ραβδομπλέντερ και όλων των αξεσουάρ με ένα

μόνο δάχτυλο.

SpeedTouch με ρύθμιση Turbo

Έξυπνη ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας και ρύθμιση

Turbo σε ένα κουμπί, που σας προσφέρει μεγαλύτερη

ισχύ καθώς συνεχίζετε να το πατάτε. Ξεκινήστε

αργά για να αποφύγετε το πιτσίλισμα και

επιταχύνετε ομαλά μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή

ταχύτητα για κάθε εφαρμογή και κάθε τύπο υλικού.

Ετοιμάστε όλα τα αγαπημένα σας πιάτα με το πάτημα

ενός κουμπιού.



Ραβδομπλέντερ HR1643/00

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Χτυπητήρι, Κόφτης

XL 2 λεπίδων, Δοχείο

Γενικές προδιαγραφές

Λειτουργίες προϊόντος: Αποσπώμενος άξονας,

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων, Λειτουργία turbo,

Πολλές ρυθμίσεις ταχύτητας

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

Βιωσιμότητα

Περίβλημα: > 90% ανακυκλωμένα υλικά

Εγχειρίδιο: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 1,2 ιγ

Συχνότητα: 50/60 Hz

Ρεύμα: 700 W

Τάση: 220-240 volt

Χωρητικότητα δοχείου:

1 Α

Κόφτης χωρητικότητας XL: 1000 ml

Σχεδίαση

Χρώμα: Λευκό

Φινίρισμα

Υλικό κατασκευής εξαρτημάτων: Πλαστικό SAN

Υλικό κατασκευής ράβδου: Μεταλλικό

Υλικό κατασκευής λεπίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι

Υλικό κυρίως σώματος: Πλαστικό ABS
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