
Blender
Daily Collection

 
450 W

1,25 l blenderglas af plastik

4-stjernet kniv i rustfrit stål

 
HR2052/00

Sunde smoothies, saucer og isknusning hver dag
Med 450 W og beskyttelse mod overophedning af motoren

Kun Philips tilbyder denne driftssikre og holdbare blender med fremragende ydeevne, så du kan lave fløjlsbløde

smoothies, fine saucer, revne krydderier og knust is

Specifikationer, der sikrer de bedste resultater

Blenderglas i brudsikker plastik

4-stjernet kniv i rustfrit stål

1 hastighed og pulse-funktion til både bløde og hårde ingredienser som f.eks. is

Kraftig 450 W motor sikrer fine resultater

Nem at anvende

Behageligt tommelfingergreb

Intuitiv knap, nem i brug

Integreret rum til ledningen

Alle dele kan gå i opvaskemaskinen

Garanteret kvalitet og lang holdbarhed

Med beskyttelse mod motoroverophedning

2 års verdensomspændende garanti



Blender HR2052/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Blenderglas i brudsikker plastik

Forstærket blenderglas af plastik for at undgå

brud. Det 1,5 liter store glas har en maks.

kapacitet på 1,25 liter.

4-stjernet kniv i rustfrit stål

4-stjernet kniv i rustfrit stål til at blende og

mikse effektivt. Den nydesignede kniv blender

og skærer bløde og hårde ingredienser, så du

kan lave perfekte smoothies og saucer til dig

og din familie.

1 hastighed og pulse-funktion

1 hastighed til effektiv blendning og pulse-

funktion til knusning af is.

Kraftig motor på 450 W

Kraftig 450 W motor sikrer fine

blenderesultater. Smoothies, saucer og

knusning af is har aldrig været nemmere

Behageligt tommelfingergreb

Nyt håndtag med tommelfingergrebsposition,

så man nemt kan holde og bære

blenderglasset.

Intuitiv knap, nem i brug

Vælg "blendefunktion" eller "pulse-funktion"

med blot én knap

Integreret rum til ledningen

Spar plads med det praktiske

ledningsopbevaringssystem under blenderens

kabinet.

Alle dele kan gå i opvaskemaskinen

Alle aftagelige dele kan vaskes i

opvaskemaskinen.

Med beskyttelse mod motoroverophedning

Din Philips-blendermotor er designet, så den

er beskyttet mod overophedning og overstrøm

under brug

2 års garanti

Philips tilbyder fuld garanti på dette produkt i 2

år for at sikre, at produktet har en lang levetid

til brug hver dag.

 

Tilbehør

Inklusive: Skål

Generelle specifikationer

Antal hastighedsindstillinger: 1

Produktfunktioner: Kan gå i

opvaskemaskinen, Integreret

ledningsopbevaring, Skridsikre "fødder", Pulse

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer

Kapacitet: glas: 1,25 L

Strøm: 450 W

Design

Farve: Hvid

Overflade

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Materiale: blenderglas: Plastik
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