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Smoothie sehat, saus & es serut setiap hari
Dengan 280W dan pelindung panas berlebih pada motor

Hanya Philips yang menawarkan blender andal dan tahan lama dengan kinerja luar biasa untuk membuat

smoothie, saus, bumbu halus, dan menghancurkan es

Spesifikasi untuk mencapai hasil terbaik

Tabung plastik tahan-pecah

Pisau baja anti karat bintang 4

1 Kecepatan & fungsi pulse untuk bahan makanan yang lembut dan yang keras seperti es

Motor 280W yang kuat untuk hasil yang halus

Mudah digunakan

Penggiling untuk menghaluskan berbagai bahan/bumbu

Pegangan nyaman untuk genggaman jari

Tombol intuitif untuk kemudahan penggunaan

Penyimpanan kabel daya terpadu

Semua bagian aman dlm mesin cuci piring

Kualitas dijamin tahan lama

Dengan perlindungan panas berlebih pada motor

Garansi 2 tahun di seluruh dunia



Blender HR2056/03

Kelebihan Utama

Tabung plastik tahan-pecah

Tabung plastik ini tangguh sehingga tidak

pecah. Tabung 1,2 liter memiliki kapasitas kerja

1 liter.

Pisau baja anti karat bintang 4

Pisau baja anti karat bintang 4 untuk

memblender dan pencampuran efektif. Desain

pisau baru akan melumatkan dan memotong

bahan makanan yang keras atau lembut dan

membuat smoothie dan saus sempurna untuk

Anda dan keluarga.

1 Kecepatan & fungsi pulse

1 kecepatan untuk memblender bertenaga dan

fungsi pulse untuk menghancurkan es.

Pegangan nyaman untuk genggaman jari

Pegangan baru memiliki posisi genggaman

jari agar tabung mudah dipegang dan dibawa.

Termasuk aksesoris penggiling bumbu

Penggiling untuk menghaluskan bahan seperti

rempah-rempah, bumbu, kacang-kacangan,

dan biji kopi.

Tombol intuitif untuk kemudahan

penggunaan

Pilih "fungsi blender” atau "fungsi pulse"

hanya dengan satu tombol

Penyimpanan kabel daya terpadu

Hemat tempat dengan sistem penyimpanan

kabel praktis di bawah rangka blender.

Semua bagian aman dlm mesin cuci piring

Semua komponen lepas-pasang, dapat dicuci

dalam mesin pencuci piring.

Dengan perlindungan panas berlebih pada

motor

Motor blender Philips dirancang agar

terlindungi dari kondisi kelebihan panas dan

kelebihan beban listrik pada saat digunakan

Garansi 2 tahun

Philips menawarkan garansi penuh 2 tahun

untuk produk ini guna menjamin Anda

memiliki produk dengan masa pakai lama

untuk digunakan setiap hari.

Motor 280W yang kuat

Motor 280 W yang kuat untuk memblender

halus. Dari smoothie, saus/bumbu, dan

menghancurkan es dengan mudah
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Spesifikasi

Aksesori

Termasuk: Tabung, Penggiling

Spesifikasi umum

Jumlah setelan kecepatan: 1

Fitur produk: Aman di mesin cuci piring,

Penyimpanan kabel terintegrasi, Kaki anti-

selip, Fungsi pulse

Layanan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia

Keberlanjutan

Kemasan: > 90% material daur ulang

Panduan Pengguna: 100% kertas daur ulang

Spesifikasi teknis

Kapasitas tabung: 1 L

Daya: 280 W

Desain

Warna: Putih

Penyelesaian

Bahan pisau: Baja anti karat

Tabung bahan: Plastik

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Hak cipta dilindungi undang-

undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-

waktu tanpa pemberitahuan. Merek

dagang adalah milik Koninklijke

Philips N.V. atau pemiliknya masing-

masing.

Tanggal dikeluarkan

2019‑07‑11

Versi: 8.2.1

EAN: 08 71010 37516 49

www.philips.com

http://www.philips.com/

