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Maksymalne efekty, minimalny wysiłek
Rewolucyjna konstrukcja umożliwia obsługę kciukiem i

zapewnia wygodę trzymania

Blender ręczny Avance Collection cechuje rewolucyjna konstrukcja umożliwiająca

obsługę przy użyciu kciuka, a także mocny i wytrzymały silniczek z wieloma

ustawieniami szybkości (20), zapewniający moc, szybkość, i pewność – jednym

słowem najlepsze rezultaty przy minimalnym wysiłku.

Wygodny uchwyt i łatwa obsługa

Odłączanie jednym przyciskiem

Obsługa kciukiem

Znakomite rezultaty w niecałą minutę

Przycisk Turbo dający dodatkową moc

20 ustawień prędkości

Prosta obsługa i przechowywanie

Nasadka zabezpieczająca chroni nóż blendera podczas przechowywania

1-litrowy dzbanek z pokrywką do przechowywania zup, przecierów i koktajli

Sieka cebulę, zioła, żółty ser i nie tylko

Rozdrabniacz XL do siekania dużych ilości składników

Ząbkowane ostrza do kruszenia lodu w rozdrabniaczu XL

Ochrona przed rozpryskiwaniem się składników podczas miksowania

Osłonka przeciwrozpryskowa na ostrza



Blender ręczny HR1652/90

Zalety

Obsługa kciukiem

Obsługa kciukiem, duże przełączniki.

Odłączanie jednym przyciskiem

Funkcja odłączania jednym przyciskiem

ułatwia montaż i demontaż urządzenia.

20 ustawień prędkości

20 ustawień prędkości zapewnia optymalne

działanie.

Przycisk Turbo dający dodatkową moc

Blender ręczny firmy Philips jest wyposażony

w dodatkowy przycisk turbo zapewniający

dodatkową moc do miksowania najtwardszych

składników.

Dzbanek z pokrywką o pojemności 1 l

1-litrowy dzbanek z pokrywką do

przechowywania zup, przecierów i koktajli

Rozdrabniacz XL

Dołączony do blendera ręcznego firmy Philips

rozdrabniacz XL (1000 ml) umożliwia siekanie

dużych ilości mięsa, ziół, orzechów, sera,

czekolady i cebuli w kilka sekund.

Ząbkowane ostrza w rozdrabniaczu XL

Ząbkowane ostrza do kruszenia lodu w

rozdrabniaczu XL

Nasadka zabezpieczająca

Nasadka zabezpieczająca chroni nóż blendera

podczas przechowywania

Osłonka przeciwrozpryskowa na ostrza

Bez rozpryskiwania i bałaganu podczas

miksowania.

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

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

Dane techniczne

Dostępne kolory: Czarny

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał obudowy: Stal szlachetna i tworzywo

PP

Materiał dzbanków: Tworzywo SAN

Materiał wałka: Stal szlachetna

Informacje ogólne

Odłączany wałek

Prędkości: 20 prędkości

Funkcja turbo

Akcesoria

Rozdrabniacz: Rozdrabniacz w wersji XL

Nasadka zabezpieczająca

Ząbkowane ostrza w rozdrabniaczu w wersji

XL

Dzbanek z pokrywką: 1 l

Dane techniczne

Moc: 600 W

Napięcie: 220–240 V

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2019‑03‑10

Wersja: 3.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

