
 

Μπλέντερ χειρός Jamie

Oliver

 

650 W

Μεταλλική ράβδος

Κόφτης και 1 εξάρτημα

 

HR1680/00

Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό
Μπλέντερ με πρωτοποριακή τεχνολογία ανάμειξης ProMix

"Με το μπλέντερ χειρός μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου απευθείας στο σκεύος – από

κατσαρόλες μέχρι βαθιά ταψιά. Είναι ιδανικό για σούπες ή για μικρές ποσότητες υλικών, από

ντρέσιγκ σαλάτας μέχρι πέστο", Jamie O.

Ποιος είπε ότι τα μπλέντερ χειρός είναι πολύπλοκα;

Ισχυρό μοτέρ 650W με κουμπιά λειτουργίας και turbo

Κόφτης για να ψιλοκόβετε κρεμμύδια ή να φτιάχνετε πέστο

Εξάρτημα για χτύπημα σαντιγί και μαγιονέζας.

Σας λύνει τα χέρια στην κουζίνα

Σας βοηθά να φτιάξετε τα πάντα, από ντρέσιγκ σαλάτας μέχρι πέστο

Δοχείο 1L με καπάκι, για φρέσκα smoothie και ζύμες

Έμπνευση για υπέροχα σπιτικά γεύματα

Αποκλειστικές συνταγές του Jamie Oliver για έμπνευση

Επισκεφθείτε τη σελίδα www.philips.com/jamieoliver για περισσότερες συμβουλές

Εξαρτήματα με έξυπνη σχεδίαση

Ανθεκτική λεπίδα με επικάλυψη τιτανίου

Πρωτοποριακή τεχνολογία ProMix, για καλύτερα αποτελέσματα

Εξαρτήμ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων
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Χαρακτηριστικά

Δοχείο 1L

Αυτό το δοχείο είναι πολύ χρήσιμο κατά την

παρασκευή σπιτικής σάλτσας, ζύμης για τηγανίτες ή

smoothie με το μπλέντερ χειρός. Αν δεν

καταναλώσετε όλη τη μερίδα, κλείστε το καπάκι και

φυλάξτε την υπόλοιπη ποσότητα στο ψυγείο για

αργότερα. Τόσο απλά!

Πρωτοποριακή τεχνολογία ProMix

Η πρωτοποριακή τεχνολογία ProMix συνδυάζει την

ταχύτητα με την αποτελεσματικότητα, για να μπορείτε

να ψιλοκόβετε ομοιόμορφα όλα τα υλικά.

Αποκλειστικές συνταγές του Jamie Oliver

Κάθε προϊόν της σειράς εργαλείων Jamie Oliver της

Philips συνοδεύεται από αποκλειστικές συνταγές του

Jamie, ώστε να μπορείτε να ετοιμάζετε διάφορα

εύκολα, σπιτικά πιάτα για όλη την οικογένεια.

Εξάρτημα για χτύπημα

Τοποθετήστε εύκολα αυτό το εξάρτημα στο μπλέντερ

χειρός και χρησιμοποιήστε το για να φτιάξετε

αφράτη σαντιγί και σπιτική μαγιονέζα. Μετά τη

χρήση, βγάλτε το χτυπητήρι και πλύνετέ το στο

πλυντήριο πιάτων. Καθαρίστε το τμήμα σύνδεσης με

ένα πανί, καθώς δεν πρέπει να τοποθετείται στο

πλυντήριο πιάτων.

Ανθεκτική λεπίδα με επικάλυψη τιτανίου

Το απόλυτο χέρι βοηθείας στην κουζίνα: το νέο

μπλέντερ χειρός Jamie Oliver της Philips διαθέτει

ισχυρή λεπίδα με επικάλυψη τιτανίου, που παραμένει

ακονισμένη για μεγαλύτερο διάστημα.

Ισχυρό μοτέρ 650W

Το απόλυτο χέρι βοηθείας στην κουζίνα: το νέο

μπλέντερ χειρός Jamie Oliver της Philips διαθέτει

ισχυρό μοτέρ 650 W, κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης, καθώς και κουμπί turbo. Οι

πολυάσχολες οικογένειες μπορούν πλέον να

απολαμβάνουν σπιτικό, υγιεινό φαγητό κάθε ημέρα.

Εργαλεία Jamie

"Θέλω να ενθαρρύνω περισσότερα άτομα να

απολαμβάνουν το μαγείρεμα, να νιώθουν άνετα και

να αισθάνονται αυτοπεποίθηση όσο το δυνατόν

περισσότερο. Έτσι, λοιπόν, σχεδίασα μια σειρά

εξαρτημάτων που θα ήθελα πραγματικά να έχω και

να χρησιμοποιώ ο ίδιος στην κουζίνα. Τα

εξαρτήματα της σειράς εργαλείων Jamie Oliver της

Philips διαθέτουν μια ανοιχτή μπλε απόχρωση, που

ταιριάζει ιδανικά με την απλή, ρετρό σχεδίαση της

σειράς. Θα θέλετε να δείχνετε σε όλους αυτά τα

στολίδια και όχι να τα κρύβετε στο ντουλάπι."

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.



Μπλέντερ χειρός Jamie Oliver HR1680/00

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές σχεδίασης

Χρώμα(τα): Λευκό και γαλάζιο

Υλικό κατασκευής ράβδου: Μεταλλικό

Υλικό κατασκευής περιβλήματος: PP και καουτσούκ

Υλικό κατασκευής λεπίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι

Υλικό κατασκευής κανάτας: SAN

Γενικές προδιαγραφές

Αποσπώμενος άξονας: Με 2 κουμπιά

Ρύθμιση ταχύτητας: 2

Λειτουργία turbo: Και

Αξεσουάρ

Δοχείο: 1L

Μπλεντεράκι: Και

Χτυπητήρι: Και

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 1,2 ιγ

Συχνότητα: 50/60 Hz

Τάση: 220-240 volt

Ισχύς: 650 W

Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (Μ x Π x Υ): 24 x 13 x

44 εκ.

Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Π x Υ): 91 x 68 x 380 μμ
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