
Блендер

Daily Collection

  450 W

1,25 л пластмасова кана

Кръстосани ножчета – неръждаема

стомана

 
HR2052/90

Здравословни шейкове, сосове и натрошен лед всеки ден
С 450 W и защита от прегряване на мотора

Само Philips ви предлага надежден и издръжлив пасатор с отлична производителност за приготвянето на копринено гладки

шейкове, фини сосове, добре смлени подправки и разбиване на лед

Спецификации за постигане на най-добрите резултати

Нечуплива пластмасова кана

Кръстосани ножчета – неръждаема стомана

1 скорост и импулсен режим и за меки, и за твърди съставки, като лед

Мощен 450 W мотор за отлични резултати

Лесна употреба

Удобна дръжка със захват на палеца

Интуитивен бутон за лесна употреба

Отделение за прибиране на кабела

Всички части са подходящи за съдомиялна

Гарантирано, дълготрайно качество

Със защита от прегряване на мотора

2 години международна гаранция



Блендер HR2052/90

Акценти Спецификации

Нечуплива пластмасова кана

Избегнете счупването с тази подсилена пластмасова

кана. Каната от 1,5 литра разполага с работна

вместимост от 1,25 литра.

Кръстосани ножчета – неръждаема стомана

Кръстосани ножчета от неръждаема стомана за

ефективно пасиране и смесване. Новото проектирано

ножче ще пасира меки и твърди съставки и ще

приготвя перфектните шейкове и сосове за вас и

вашето семейство.

1 скорост и импулсен режим

1 скорост за мощно пасиране и импулсен режим за

разбиване на лед.

Удобна дръжка със захват на палеца

Новата дръжка има позиция със захват на палеца, за

да можете лесно да държите и пренасяте каната.

Интуитивен бутон за лесна употреба

Изберете "функция за пасиране" или "функция за

импулсен режим" само с един бутон

Отделение за прибиране на кабела

Спестете място с практичната система за прибиране

на шнура в корпуса на блендера.

Всички части са подходящи за съдомиялна

Всички подвижни детайли могат да бъдат почиствани

в съдомиялна машина.

Със защита от прегряване на мотора

Моторът на вашия пасатор Philips е проектиран да

бъде защитен от прегряване и свръхнапрежение при

употреба

2 години гаранция

Philips предлага пълна 2-годишна гаранция за този

продукт, за да гарантира, че имате продукт с дълъг

експлоатационен живот, който да използвате всеки

ден.

Мощен 450 W мотор

Мощен 450 W мотор за фино пасиране.

Приготвянето на сутрешни смутита, сосове и

разбиването на лед никога не е било по-лесно

 

Аксесоари

Приложено: Кана

Общи спецификации

Брой настройки за скоростта: 1

Функции на продукта: Възможно почистване в

съдомиялна машина, Отделение за съхранение на

кабела, Неплъзгащи се крачета, Импулсно

Сервиз

2 години международна гаранция

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Технически данни

Вместимост на каната: 1,25 л

Захранване: 450 W

Дизайн

Цвят: Черно

Дизайн

Материал – нож: Неръждаема стомана

Материал – кана: Пластмаса
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