
Blender
Daily Collection

 
450 W

Vas din plastic de 1,25 l

Lamă din oţel inoxidabil în 4
stele

 
HR2052/90

Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi

Cu 450 W şi protecţie împotriva supraîncălzirii motorului

Doar Philips îţi oferă un blender fiabil şi durabil, cu o performanţă excelentă, pentru a prepara smoothie-uri şi

sosuri fine, condimente bine măcinate şi gheaţă zdrobită

Specificaţii pentru a atinge cele mai bune rezultate

Vas din plastic rezistent

Lamă din oţel inoxidabil în 4 stele

1 viteză şi impuls atât pentru ingredientele moi, cât şi pentru cele tari, cum ar fi gheaţa

Motor puternic de 450 W pentru rezultate fine

Uşor de utilizat

Mâner confortabil pentru degetul mare

Buton intuitiv pentru utilizare uşoară

Depozitare integrată cablu alimentare

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Calitate garantată pentru durabilitate

Cu protecţie la supraîncălzire a motorului

2 ani garanţie internaţională



Blender HR2052/90

Repere Specificaţii

Vas din plastic rezistent

Evită spargerea cu acest vas din plastic

ranforsat. Vasul de 1,5 litri are o capacitate de

lucru de 1,25 litri.

Lamă din oţel inoxidabil în 4 stele

Lama din oţel inoxidabil în 4 stele pentru

procesare şi amestecare eficiente. Lama cu

design nou va amesteca şi tăia ingrediente

moi şi tari şi va prepara smoothie-uri şi sosuri

perfecte pentru tine şi familia ta.

1 viteză şi impuls

1 viteză pentru amestecare puternică şi impuls

pentru zdrobirea gheţii.

Mâner confortabil pentru degetul mare

Mâner nou cu poziţie comodă de prindere

pentru transportarea uşoară a vasului.

Buton intuitiv pentru utilizare uşoară

Selectează „funcţia de amestecare” sau

„funcţia impuls” cu un singur buton

Depozitare integrată cablu alimentare

Economiseşte spaţiu cu sistemul comod de

stocare a cablului sub carcasa blenderului.

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Toate componentele demontabile pot fi

curăţate în maşina de spălat vase.

Cu protecţie la supraîncălzire a motorului

Motorul blenderului tău Philips este conceput

să fie protejat împotriva supraîncălzirii şi

supracurentului în timpul utilizării

2 ani garanţie

Philips oferă garanţie completă de 2 ani pentru

acest produs, pentru ca tu să beneficiezi de un

produs pe care îl vei utiliza zilnic.

Motor puternic de 450 W

Motor puternic de 450 W pentru procesare fină.

De la smoothie-urile de dimineaţă, până la

sosuri şi gheaţă zdrobită, nu a fost niciodată

mai uşor.

 

Accesorii

Incluse: Vas

Specificaţii generale

Număr setări de viteză: 1

Caracteristicile produsului: Lavabil în maşina

de spălat vase, Compartiment pentru cablu

integrat, Sistem anti-alunecare, Puls

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificaţii tehnice

Capacitate vas: 1,25 l

Alimentare: 450 W

Design

Culoare: Negru

Finisaj

Material lamă: Oţel inoxidabil

Material vas: Plastic
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