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Najlepsze miksowanie, bez grudek
Technologia ProBlend 6 zapewniająca o 50% dokładniejsze rozdrobnienie*

Blender firmy Philips z technologią ProBlend 6 i silnikiem o mocy 800 W umożliwia miksowanie niemal

wszystkich produktów — od owoców i warzyw po lód. Różne ustawienia szybkości pozwalają miksować,

kruszyć i siekać na kawałki w celu uzyskania gładkiej masy i dowolnej konsystencji.

Możliwość wyboru odpowiedniej szybkości

Regulacja szybkości na podświetlonym wyświetlaczu

Programowalna funkcja kruszenia lodu

Błyskawiczne przygotowanie doskonałych koktajli i kruszenie lodu

Silnik o dużej mocy — 800 W

Dzbanek z przesuniętym środkiem ciężkości ułatwiający skuteczne miksowanie

Wysokiej jakości szklany dzbanek — poj. maks. 2 l; 1,5 l w przypadku jedzenia

Technologia ProBlend: 6-ramienne ostrze umożliwia skuteczniejsze miksowanie i krojenie

Łatwe użytkowanie i czyszczenie

Możliwość mycia w zmywarce (oprócz korpusu i części do mocowania ostrza)

Łatwe czyszczenie dzięki odłączanemu ostrzu
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Zalety

Zdejmowana część tnąca

Łatwe czyszczenie dzięki odłączanemu ostrzu

Silnik o mocy 800 W

Ten blender firmy Philips jest wyposażony w

silnik o imponującej mocy 800 W, która

zapewnia skuteczne miksowanie, mieszanie i

kruszenie.

Programowalna funkcja kruszenia lodu

Silnik będzie działał według wstępnie

zaprogramowanej sekwencji, aby łatwo kruszyć

lód za dotknięciem jednego przycisku

Wyjątkowy dzbanek

Ostrze umieszczone poza środkiem ciężkości

dzbanka powoduje drgania, które umożliwiają

bardzo skuteczne miksowanie składników.

Możliwość mycia w zmywarce

Oprócz korpusu i części do mocowania ostrza

wszystkie elementy można myć w zmywarce.

Szklany dzbanek o pojemności 2 l

Dzbanek o pojemności 2 l jest wykonany z

dobrej jakości szkła, które jest odporne na

zarysowania i umożliwia rozdrabnianie

gorących składników.

Technologia ProBlend: 6-ramienne ostrze

Blender firmy Philips z innowacyjną

technologią wykorzystującą 6-ramienne ostrze

ProBlend umożliwia wyjątkowo skuteczne

miksowanie owoców, krojenie warzyw i

kruszenie lodu.

IF Design Award — nagroda za wzornictwo

Zdobywające nagrody IF produkty, projekty i

koncepcje wybierane przez czołowe postacie w

dziedzinie wzornictwa.Każdego roku iF

International Forum Design GmbH organizuje

jeden z najsłynniejszych i najbardziej

cenionych konkursów w dziedzinie wzornictwa

— iF DESIGN AWARD. Konkurs ten na całym

świecie jest uznawany za swoisty symbol

doskonałego wzornictwa, dlatego co roku do

organizatorów napływa ponad 5 tysięcy

zgłoszeń z około 70 krajów.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Materiał obudowy: Tworzywo PP

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał dzbanka blendera: Szklany

Kolor(y): Stal szlachetna

Informacje ogólne

Schowek na przewód

Stopy antypoślizgowe

Ustawienie prędkości: Zmienne, pulsacyjne,

koktajle, lód

Dane techniczne

Moc: 800 W

Duża pojemność dzbanka: 1,5 L

Częstotliwość: 50/60 Hz

Napięcie: 220–240 V

Długość przewodu: 1,0 m

Maksymalna pojemność dzbanka: 2 l

* W porównaniu z najlepszym blenderem firmy Philips —

HR2094
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