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450 W

Plastikowy dzbanek 1,25 l

4-ramienne ostrze ze stali
szlachetnej

 
HR2052/00

Zdrowe koktajle, sosy i kruszenie lodu — każdego dnia
Moc 450 W i ochrona przed przegrzaniem silnika

Firma Philips jako jedyna oferuje ten solidny i wytrzymały blender o doskonałej wydajności, który pozwala

przygotować aksamitnie gładkie koktajle i smaczne sosy, dokładnie zmielić przyprawy oraz skruszyć lód.

Parametry zapewniające najlepsze rezultaty

Nietłukący się, plastikowy dzbanek

4-ramienne ostrze ze stali szlachetnej

1 ustawienie prędkości + funkcja pulsacyjna do miękkich i twardych składników, np. lodu

Silnik o dużej mocy 450 W zapewniający świetne rezultaty

Wygodne użytkowanie

Uchwyt umożliwiający obsługę kciukiem

Intuicyjne pokrętło ułatwiające obsługę

Zintegrowany schowek na przewód

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Gwarantowana jakość i długi okres eksploatacji

Z ochroną przed przegrzaniem silnika

2 lata ogólnoświatowej gwarancji



Blender HR2052/00

Zalety Dane techniczne

Nietłukący się, plastikowy dzbanek

Wzmocniony plastikowy dzbanek o

pojemności 1,5 litra nie tłucze się. Jego

pojemność robocza to 1,25 litra.

4-ramienne ostrze ze stali szlachetnej

4-ramienne ostrze ze stali szlachetnej

zapewnia skuteczne miksowanie i mieszanie.

Nowe ostrze skutecznie miksuje i sieka

zarówno miękkie, jak i twarde składniki,

umożliwiając przygotowanie doskonałych

koktajli i sosów dla całej rodziny.

1 ustawienie prędkości + funkcja pulsacyjna

1 ustawienie prędkości umożliwiająca

dokładne i szybkie miksowanie + funkcja

pulsacji do kruszenia lodu.

Silnik o dużej mocy — 450 W

Silnik o dużej mocy 450 W do miksowania na

drobno. Przygotowywanie porannych koktajli,

sosów czy kruszenie lodu nigdy nie było

łatwiejsze.

Uchwyt umożliwiający obsługę kciukiem

Nowy uchwyt umożliwia obsługę kciukiem, co

ułatwia przenoszenie dzbanka.

Intuicyjne pokrętło ułatwiające obsługę

Wybieraj funkcję miksowania lub funkcję

pulsacyjną za pomocą jednego przycisku.

Zintegrowany schowek na przewód

Praktyczny schowek na przewód pod obudową

blendera pozwala zaoszczędzić miejsce.

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Wszystkie zdejmowane części można myć w

zmywarce.

Z ochroną przed przegrzaniem silnika

Silnik blendera firmy Philips został opracowany

z myślą o ochronie przed przegrzaniem i

przeciążeniem podczas użytkowania

2 lata gwarancji

Philips zapewnia pełną 2-letnią gwarancję,

dzięki czemu otrzymujesz trwały produkt do

codziennego użytku.

Akcesoria

W zestawie: Dzbanek

Informacje ogólne

Liczba poziomów prędkości: 1

Charakterystyka produktu: Możliwość mycia

w zmywarce, Wbudowany schowek na

przewód, Stopy antypoślizgowe, Funkcja

pulsacyjna

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Dane techniczne

Pojemność dzbanka: 1,25 L

Moc: 450 W

Wykończenie

Kolor: Biały

Wykończenie

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał dzbanka: Plastik
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