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450 W

1,25 l-es műanyag kehely

4 csillagos,rozsdamentes acél
vágópenge

 
HR2052/00

Egészséges turmixok, szószok és aprított jég mindennap
450 wattal és motortúlmelegedés elleni védelemmel

Csak a Philips kínál ilyen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, megbízható és hosszú élettartamú turmixgépet,

melynek segítségével lágy turmixokat, finom szószokat, gondosan összedarált fűszereket kaphat, illetve

jégaprítást is végezhet

Részletes leírások a legfinomabb eredmények érdekében

Ütésálló, műanyag kehely

4 csillagos,rozsdamentes acél vágópenge

1 sebességfokozat és pulzálás a puha és a jéghez hasonló kemény hozzávalókhoz

Nagy teljesítményű, 450 W-os motor a kiváló eredmény érdekében

Egyszerű használat

Biztos fogást nyújtó kényelmes markolat

Intuitív gomb az egyszerű használat érdekében

Beépített hálózatikábel-tároló

Mosogatógépben mosható alkatrészek

Garantált, hosszan tartó minőség

Motortúlmelegedés elleni védelemmel

2 év, a világ minden részére kiterjedő garancia



Turmixgép HR2052/00

Fénypontok Műszaki adatok

Ütésálló, műanyag kehely

A vastag műanyag fal ellenállóbbá teszi a

kelyhet a törésekkel szemben. Az 1,5 literes

kehely 1,25 literes működési kapacitással

rendelkezik.

4 csillagos,rozsdamentes acél vágópenge

4 csillagos, rozsdamentes acél vágópenge a

hatékony turmixoláshoz és keveréshez. Az

újonnan tervezett pengék összeturmixolják és

összevágják a puha és kemény hozzávalókat,

így tökéletes turmixokat és szószokat készíthet

saját maga és családja számára.

1 sebességfokozat és pulzálás

1 sebességfokozat az erőteljes turmixoláshoz,

illetve pulzálás a jégaprításhoz.

Nagy teljesítményű, 450 W-os motor

Nagy teljesítményű, 450 W-os motor a finom

turmixoláshoz. A reggeli turmixok és szószok

elkészítése, valamint a jégaprítás soha nem

volt ilyen egyszerű

Biztos fogást nyújtó kényelmes markolat

A biztos fogású új markolatnak köszönhetően a

kehely könnyen tartható és mozgatható.

Intuitív gomb az egyszerű használat

érdekében

Válassza ki csupán egyetlen gomb

segítségével a „turmixolás funkciót” vagy a

„pulzálás funkciót”

Beépített hálózatikábel-tároló

Helytakarékosság a burkolat alatt lévő

praktikus vezetéktárolóval.

Mosogatógépben mosható alkatrészek

Minden eltávolítható alkatrész mosható

mosogatógépben.

Motortúlmelegedés elleni védelemmel

A Philips robotgép motorja a használat közben

fellépő túlmelegedés és túláram elleni

védelemmel van ellátva

2 év garancia

A Philips 2 év teljes garanciát nyújt a

készülékhez, ezáltal biztosítva készüléke

hosszú élettartamát, mindennapi használat

mellett.

Tartozékok

Mellékelve: Kehely

Általános jellemzők

Sebességbeállítások száma: 1

Termékjellemzők: Mosogatógépben

tisztítható, Beépített kábeltároló,

Csúszásmentes talp, Pulzáló funkció

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Műszaki adatok

Kehely űrtartalma: 1,25 L

Energiaellátás: 450 W

Kialakítás

Szín: Fehér

Kidolgozás

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

Kehely anyaga: Műanyag
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