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450 W

1,25 litran muovikannu

4-sakaraterä ruostumatonta
terästä

 
HR2052/00

Valmista terveellisiä smoothieita, kastikkeita ja jäämurskaa

450 W:n moottori ja ylikuumenemissuoja

Philipsin luotettavalla ja kestävällä tehosekoittimella valmistat pehmeät smoothiet ja sileät kastikkeet, jauhat

mausteita ja murskaat jäätä. Saat tämän erittäin suorituskykyisen tehosekoittimen vain Philipsiltä.

Laadukkaalla tekniikalla parhaat tulokset

Iskunkestävä muovikannu

4-sakaraterä ruostumatonta terästä

1 nopeusasetus ja sykäystoiminto sekä pehmeiden että kovien aineksien, kuten jään, pilkkomiseen

Voimakas 450 W:n moottori takaa hienon lopputuloksen

Helppokäyttöinen

Miellyttävä peukalo-ote kahvasta

Intuitiivinen säätönuppi helpottaa käyttöä

Integroitu virtajohdon säilytystila

Kaikki osat ovat konepestäviä

Korkealaatuinen ja kestävä

Moottorin ylikuumenemissuoja

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu



Tehosekoitin HR2052/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Iskunkestävä muovikannu

Vahvistettu muovikannu ei rikkoudu helposti.

Lasikannun tilavuus on 1,5 litraa.

4-sakaraterä ruostumatonta terästä

Nelisakarainen, ruostumattomasta teräksestä

valmistettu terä sekoittaa ja vatkaa tehokkaasti.

Uusi terä sekoittaa ja pilkkoo sekä pehmeät

että kovat ainekset ja tekee sinulle ja

perheellesi täydellisiä smoothieita ja

kastikkeita.

1 nopeusasetus ja sykäystoiminto

1 nopeusasetus tehokkaaseen sekoittamiseen

ja sykäystoiminto jään murskaamiseen.

Voimakas 450 W:n moottori

Voimakas 450 W:n moottori sopii

tehokkaaseen sekoittamiseen. Aamusmoothiet,

kastikkeet ja jäämurska valmistuvat kätevästi.

Miellyttävä peukalo-ote kahvasta

Uusi kahva on muotoiltu peukalo-otetta varten,

mikä helpottaa kannun kantamista.

Intuitiivinen säätönuppi helpottaa käyttöä

Sekoitustoiminnon ja sykäystoiminnon voi

valita kätevästi yhdellä painikkeella

Integroitu virtajohdon säilytystila

Kätevä johdonsäilytysjärjestelmä sekoittimen

rungossa säästää tilaa.

Kaikki osat ovat konepestäviä

Kaikki osat voi pestä astianpesukoneessa.

Moottorin ylikuumenemissuoja

Philips-tehosekoittimen moottori on

suunniteltu ehkäisemään ylikuumenemista ja

ylivirran muodostumista käytön aikana.

2 vuoden takuu

Philips antaa tälle tuotteelle täyden kahden

vuoden takuun, jotta saat varmasti kestävän,

jokapäiväiseen käyttöön sopivan tuotteen.

Lisätarvikkeet

Mukana: Kannu

Yleiset tiedot

Nopeusasetusten määrä: 1

Tuotteen ominaisuudet: Konepesun kestävä,

Integroitu johdon säilytys, Liukumattomat

jalat, Sykäystoiminto

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Kannun tilavuus: 1,25 V

Virta: 450 W

Muotoilu

Väri: Valkoinen

Pinnoitus

Terän materiaali: Ruostumatonta terästä

Kannun materiaali: Muovi
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