
Blender
Daily Collection

 
450W

Plastic kan van 1,25 liter

4-sterrenmes van roestvrij staal

 
HR2052/90

Voor gezonde smoothies, sauzen en gemalen ijs
Motor van 450W met beveiliging tegen oververhitting

Alleen Philips biedt deze betrouwbare en duurzame blender met uitstekende prestaties voor het maken van

heerlijke smoothies, verfijnde sauzen, fijngemalen specerijen en gemalen ijs

Specificaties voor de beste resultaten

Stevige plastic kan

4-sterrenmes van roestvrij staal

1 snelheid en pulsstand voor zachte en harde ingrediënten zoals ijsblokjes

Krachtige motor van 450W voor een fijn resultaat

Gebruiksvriendelijk

Comfortabel duimhandvat

Intuïtieve knop voor eenvoudig gebruik

Geïntegreerde netsnoeropbergruimte

Onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig

Gegarandeerde kwaliteit voor optimale duurzaamheid

Met oververhittingsbeveiliging voor de motor

2 jaar wereldwijde garantie



Blender HR2052/90

Kenmerken Specificaties

Stevige plastic kan

Voorkom barsten met deze kan van verstevigd

plastic. De kan van 1,5 liter heeft een effectieve

capaciteit van 1,25 liter.

4-sterrenmes van roestvrij staal

4-sterrenmes van roestvrij staal voor effectief

mengen en mixen. Het nieuwe ontwerp van het

mes mengt en snijdt zachte en harde

ingrediënten tot perfecte smoothies en sauzen

voor u en uw gezin.

1 snelheid en pulsstand

1 snelheid voor krachtig mengen en pulsstand

voor het vermalen van ijs.

Comfortabel duimhandvat

Dankzij het nieuwe duimhandvat is de kan

makkelijk vast te houden en te dragen.

Intuïtieve knop voor eenvoudig gebruik

Selecteer 'mengfunctie' of 'pulsfunctie' met

slechts één knop

Geïntegreerde netsnoeropbergruimte

Bespaar ruimte met het handige

opbergsysteem voor het snoer onder de

behuizing van de blender.

Onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig

Alle verwijderbare onderdelen kunnen in de

vaatwasmachine worden gereinigd.

Met oververhittingsbeveiliging voor de motor

De motor van de Philips-blender heeft een

beveiliging tegen oververhitting en

overspanning tijdens gebruik

2 jaar garantie

Philips biedt 2 jaar garantie voor dit product,

zodat u verzekerd bent van een product met

een lange levensduur dat u elke dag kunt

gebruiken.

Krachtige motor van 450W

Krachtige motor van 450 W voor fijn mixen. Het

maken van smoothies, sauzen en gemalen ijs

was nog nooit zo eenvoudig

 

Accessoires

Inclusief: Kan

Algemene specificaties

Aantal snelheidsstanden: 1

Productkenmerken:

Vaatwasmachinebestendig, Geïntegreerd

opbergvak voor snoer, Antislipvoetjes,

Pulstoon

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Capaciteit kan: 1,25 L

Vermogen: 450 W

Ontwerp

Kleur: Zwart

Afwerking

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal kan: Plastic
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