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Avance Collection

 

700 W

Vas din sticlă de 2 l

cu spatulă

ProBlend 6

 

HR2095/90

Cea mai bună amestecare, nu lasă bucăţi
Tehnologia ProBlend 6 pentru rezultate cu până la 50% mai

fine*

Blenderul Philips cu ProBlend 6 şi motor de 700 W poate prepara aproape orice -

de la fructe/legume până la gheaţă. Funcţia sa cu mai mute viteze permite

amestecarea, tocarea şi tăierea, pentru o amestecare perfectă la aproape orice

consistenţă doreşti.

Obţine smoothie-uri perfecte şi zdrobeşte gheaţa instantaneu

Design unic al vasului descentrat pentru amestecarea eficientă a ingredientelor

Motor puternic, de 700 W

Vas din sticlă de înaltă calitate de max. 2 l (1,5 l cu alimente)

Lama de 6 stele ProBlend pentru amestecare şi tăiere eficiente

Alege viteza exactă pe care ţi-o doreşti

Control variabil al vitezei

Buton tactil cu impulsuri şi pentru smoothie

Uşor de utilizat

Spatulă pentru amestecarea cu uşurinţă a ingredientelor

Uşor de utilizat şi curăţat

Poate fi spălat în maşina de spălat vase, cu excepţia unităţii principale şi a

ansamblului de lame

Curăţare uşoară cu lamă detaşabilă



Blender HR2095/90

Repere

Vas din sticlă de 2 l

Vasul de 2 l este fabricat din sticlă de înaltă

calitate care este rezistentă la zgârieturi şi

permite procesarea ingredientelor fierbinţi.

Buton cu impulsuri şi pentru smoothie

Buton cu impulsuri pentru a controla

operaţiunea oricând doreşti şi buton pentru

smoothie pentru a pregăti cel mai delicios

smoothie dintr-o singură apăsare.

Motor de 700 W

Motor puternic de 700 W pentru amestecare şi

zdrobire eficiente.

Vas unic

Lama plasată descentrat în vas va crea

turbulenţe şi va amesteca ingredientele în cel

mai eficient mod.

Control variabil al vitezei

Alege blenderul la viteza dorită cu ajutorul

acestui buton de comandă unic.

Lavabil în maşina de spălat vase

Toate piesele pot fi spălate în maşina de

spălat vase, cu excepţia unităţii principale şi a

ansamblului de lame.

Bloc tăietor detaşabil

Curăţare uşoară cu lamă detaşabilă

Spatulă

Spatula ergonomică a blenderului Philips

asigură o amestecare în siguranţă a

ingredientelor.

PREMIUL IF PENTRU DESIGN

Produse, proiecte, concepte şi multe altele

premiate IF, selectate de cele mai de renume

nume din design.iF International Forum Design

GmbH organizează în fiecare an unul dintre

cele mai renumite şi apreciate concursuri de

design: PREMIUL iF PENTRU DESIGN.

Recunoscut ca simbol al excelenţei în design

la nivel mondial, PREMIUL iF PENTRU

DESIGN întâmpină peste 5.000 de înscrieri din

70 de ţări în fiecare an.

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Specificaţii generale

Număr setări de viteză: 4

Caracteristicile produsului: Sistem depozitare

cablu, Sistem anti-alunecare

Specificaţii tehnice

Alimentare: 800 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Capacitate vas: 2 l

Capacitate vas: 2 l

Lungime cablu: 1 m

Capacitate totală: 1,5 l

Design

Culoare: Negru

Finisaj

Material lamă: Oţel inoxidabil

Material vas: Sticlă

Material corp principal: Aluminiu

* În comparaţie cu blenderul Philips numărul unu
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