
 

Blender tangan

Avance Collection

 
750 W

ProMix (Titanium)

Gelas 1 L, pencacah, pengocok

20 kecepatan + Turbo

 

HR1661/90 Hasil maksimum, tenaga minimum
Blender ProMix untuk hasil terhalus

Sajian lezat di rumah menjadi sangat mudah dibuat dengan blender genggam

Philips yang andal dan serbaguna ini. Nikmati hasil lembut untuk waktu lebih lama

berkat teknologi blender ProMix yang revolusioner dan bilah pisau berlapis

titanium!

Hasil lembut hanya dalam hitungan detik

Kinerja blender optimal untuk mengalirkan bahan makanan secara merata

Pisau berlapis Titanium

Daya Dapat Diatur

Terbaik di kelas motor 750 W

20 setelan kecepatan

Tombol turbo ekstra kuat

Tanpa cipratan saat memblender

Pelindung pisau anti cipratan

Nikmati beragam resep

Aksesori kocokan untuk mengocok krem, mayonnaise dan lainnya

Pencacah untuk mencacah herba, kacang, keju, coklat, dan bawang

Beraneka aksesori tersedia secara terpisah

Gelas 1.200ml untuk memblender, mengocok, dan mencampur.



Blender tangan HR1661/90

Kelebihan Utama

Teknologi memblender ProMix

Dikembangkan bersama Universitas Stutgart

yang bergengsi, Philips ProMix adalah

teknologi canggih dan unik yang

menggunakan bentuk segitiga spesifik untuk

menciptakan aliran makanan optimal dan

kinerja maksimum untuk blender yang lebih

cepat dan konsisten.

Pisau berlapis Titanium

Bilah pisau berlapis titanium berwarna

keemasan yang baru ini enam kali lebih keras

dibandingkan pendahulunya dan tiga kali

lebih keras dari pedang Samurai. Memastikan

pisau Anda tetap tajam lebih lama.

Motor 750 W

Motor terbaik di kelasnya untuk pengolahan

makanan optimal.

20 setelan kecepatan

20 setelan kecepatan

Pelindung pisau anti cipratan

Tanpa cipratan atau tumpahan saat

memblender.

Aksesori pencacah yang ringkas

Dengan aksesori pencacah ringkas blender

genggam Philips, Anda dapat mencacah

herba, kacang, keju, coklat, dan bawang.

Aksesori kocokan

Aksesori kocokan tunggal untuk blender

genggam Philips untuk mengocok krem,

mayonnaise, adonan panekuk, dsb.

Menjadikan blender genggam Anda

multifungsi dan serbaguna.

Aksesori tersedia terspisah

Blender genggam ini cocok dengan beragam

aksesori hebat untuk menghemat waktu dan

tenaga bagi keluarga yang sibuk.

Menghadirkan fleksibilitas canggih di dapur

kecil untuk menyiapkan menu rumahan.

Dengan memanfaatkan 'sistem pelepas' satu-

tombol yang sederhana, Anda bisa dengan

mudah dan intuitif mengganti alat dari

rangkaian aksesori praktis yang ada.

Rangkaian aksesorinya termasuk pencacah XL,

pencacah ringkas, pengocok, penghalus

kentang, aksesori pemroses makanan.

Tombol turbo ekstra kuat

Blender genggam Philips memiliki tombol

turbo ekstra kuat untuk bahan makanan paling

keras.

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi

CO2. Bagaimana caranya? Produk-produk ini

menawarkan pemeliharaan lingkungan yang

signifikan dalam satu atau beberapa Green

Focal Area Philips - Efisiensi energi,

Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang

dan pembuangan, serta Keandalan seumur

hidup.



Blender tangan HR1661/90

Spesifikasi

Aksesori

Perajang: Pencacah ringkas

Kocokan

Gelas: 1.200 ml

Spesifikasi desain

Warna: Hitam

Bahan bilah: Logam

Bahan rangka: Baja anti karat dan PP

Bahan gelas: SAN

Bahan pisau: Titanium

Spesifikasi umum

Poros lepas-pasang: Dengan 1 tombol

Setelan kecepatan: 20

Fungsi turbo

Spesifikasi teknis

Panjang kabel: 1,3 m

Frekuensi: 50/60 Hz

Daya: 750 W

Voltase: 220-240 volt
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