
Máy xay sinh tố

Daily Collection

  450 W

Cối nhựa 1,25 L

Lưỡ i dao thép không gỉ 4 cánh

 
HR2051/00

Xay sinh tố bổ dưỡng, làm nước xốt và nghiền đá mỗi ngày
Với công suất 450W và chức năng bảo vệ chống quá nhiệt động cơ

Philips đem đến sản phẩm máy xay sinh tố bền và đáng tin cậy với hiệu suất tuyệ t vời, dùng để  xay sinh tố, làm nước xốt nhuyễn mịn,

cũng như nghiền nhỏ đá viên và gia vị

Các đặc tính kỹ thuật giúp đạt được hiệu quả xay nhuyễn mịn nhất

Cối nhựa chống vỡ

Lưỡ i dao thép không gỉ 4 cánh

1 tốc độ , 1 số nhồi giúp xay đượ c cả nguyên liệu mềm và cứng, kể  cả đá viên

Động cơ 450W mạnh mẽ cho hiệu quả xay nhuyễn mịn

Dễ  sử  dụng

Tay cầm thoả i mái

Núm điều chỉnh dễ sử dụng

Bảo quản dây dẫn gọn gàng

Mọ i bộ phận có thể  rửa với máy rửa chén

Chất lượng được đảm bảo để  sử  dụng bền lâu

Với tính năng bảo vệ  chống quá nhiệ t động cơ

Bảo hành 2 năm toàn cầu



Máy xay sinh tố HR2051/00

Những nét chính Các thông số

Cối nhựa chống vỡ

Cối nhựa kháng vỡ  dung tích 1,25 L

Lưỡ i dao thép không gỉ 4 cánh

Lưỡ i dao thép không gỉ 4 cánh cỏ thể  xay, cắt hiệu quả

nguyên liệu mềm và cứng, tạo ra món sinh tố và các loạ i

nước xốt hoàn hảo.

1 tốc độ, 1 số nhồi

1 tốc độ cho hiệu quả xay và nhồi mạnh mẽ, kể  cả khi

nghiền đá viên.

Tay cầm thoả i mái

Tay cầm mới có chỗ đặt ngón tay cái để  dễ dàng cầm

và mang cối đi.

Núm điều chỉnh dễ  sử  dụng

Chọn "chức năng xay" hoặc "chức năng nhồi" chỉ bằng

một nút nhấn

Bảo quản dây dẫn gọn gàng

Tiết kiệm không gian nhờ hệ  thống bảo quản dây dẫn

tiện lợ i bên dưới chân máy

Mọi bộ phận có thể  rửa vớ i máy rửa chén

Tất cả các bộ phận tháo rời đượ c có thể  làm sạch bằng

máy rửa chén.

Vớ i tính năng bảo vệ  chống quá nhiệ t động cơ

Động cơ đượ c thiết kế để  bảo vệ  chống quá nhiệ t và

quá dòng điện trong khi sử dụng

Bảo hành 2 năm

Philips cung cấp bảo hành trọn 2 năm cho sản phẩm

này để  đảm bảo bạn có đượ c một sản phẩm chất

lượng bền lâu, có thể  sử dụng mỗ i ngày.

Động cơ 450W mạnh mẽ

Động cơ 450 W mạnh mẽ giúp xay nhuyễn mịn. Làm

sinh tố, chế biến nước xốt và nghiền đá chưa bao giờ dễ

dàng đến thế

 

Phụ kiện

Bao gồm: Cối

Thông số chung

Số cài đặt tốc độ: 1

Các tính năng sản phẩm: Có thể  vệ  sinh bằng máy rửa

chén, Hộc chứa dây nguồn, Chân chống trượ t, Chế độ

nhồi

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Bền vững

Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%

Hướng dẫn sử  dụng: 100% giấy tái chế

Thông số kỹ thuật

Dung tích cối: 1,25 l

Công suất: 450 W

Thiết kế

Màu sắc: Trắng

Hoàn thiện

Chất liệu lưỡ i dao cắt: Thép không gỉ

Chất liệu cối: Nhựa
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