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Tabung kaca 2 L

dengan spatula

ProBlend 6

 

HR2096/00

Memblender dan menghaluskan dengan

sempurna
Teknologi ProBlend 6 untuk hasil hingga 50% lebih halus*

Blender Philips dengan ProBlend 6 dan motor 800W bisa memproses apa saja -

dari buah/sayuran hingga es. Fungsi multi-kecepatannya akan memblender,

menghancurkan, dan memotong dengan halus dan menghasilkan beragam

konsistensi yang Anda inginkan.

Membuat smoothie sempurna dan menghancurkan es dengan seketika

Desain tabung tidak-di-tengah yang unik untuk mencampur bahan makanan dengan

efisien

Motor 800 W yang kuat

Tabung kaca berkualitas tinggi maks 2 L (dengan makanan 1,5 L)

Bilah pisau bintang ProBlend 6 untuk memblender dan memotong dengan efektif

Pilih kecepatan sesuai kebutuhan Anda

Kontrol kecepatan dengan layar menyala

Fungsi penghancur es terprogram

Tombol pulse dan smoothie sekali sentuh

Mudah digunakan

Spatula untuk mencampur bahan dengan mudah

Mudah digunakan dan dibersihkan

Mudah dibersihkan dengan pisau yang bisa dilepas

Semua komponen aman dicuci dengan mesin pencuci piring, kecuali unit utama



Blender HR2096/00

Kelebihan Utama

Tabung yang unik

Pisau dengan posisi yang bukan di tengah di

dalam tabung akan menghasilkan goncangan

dan mencampur bahan dengan cara paling

efektif.

Motor bertenaga 800W

Blender Philips ini memiliki motor kuat 800 W

untuk memblender, mencampur, dan

menghancurkan dengan efektif.

Tabung kaca 2 L

Tabung 2 L terbuat dari kaca berkualitas tinggi,

anti gores, dan dapat memproses bahan

panas.

Kontrol kecepatan dengan layar menyala

Setel blender pada kecepatan yang diinginkan

dengan kenop kontrol unik ini.

Fungsi penghancur es terprogram

Motor menjalankan urutan rangkaian yang

sudah diprogram untuk menghancurkan es

dengan mudah lewat sentuhan tombol

Tombol pulse dan smoothie

Tombol pulse untuk mengontrol operasi yang

diinginkan dan tombol smoothie untuk

membuat smoothie paling lezat dengan sekali

tekan.

Spatula

Spatula praktis blender Philips memastikan

pengadukan aman saat memblender bahan.

Unit pisau lepas-pasang

Mudah dibersihkan dengan pisau yang bisa

dilepas

Aman di mesin cuci piring

Semua komponen aman dicuci dengan mesin

pencuci piring, kecuali unit utama dan unit

pisau.

Pisau bintang ProBlend 6

Blender Philips dengan teknologi ProBlend 6

inovatif untuk memblender buah, memotong

sayur, dan menghancurkan es dengan cara

paling efektif.

IF DESIGN AWARD

Produk dan proyek pemenang penghargaan IF,

konsep dan lainnya, dipilih oleh nama teratas

dalam desain.Setiap tahun, iF International

Forum Design GmbH mengadakan kompetisi

desain paling bergengsi: iF DESIGN AWARD.

Diakui sebagai simbol kesempurnaan desain

di seluruh dunia, iF DESIGN AWARD

menerima lebih dari 5.000 entri dari 70 negara

setiap tahunnya.
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Spesifikasi

Spesifikasi umum

Jumlah setelan kecepatan: 4

Fitur produk: Tempat penyimpanan kabel,

Kaki anti-selip

Spesifikasi teknis

Daya: 800 W

Voltase: 220-240 volt

Frekuensi: 50/60 Hz

Kapasitas tabung: 2 L

Kapasitas tabung: 2 L

Panjang kabel: 1 m

Kapasitas efektif: 1.5 L

Desain

Warna: Platina

Penyelesaian

Bahan pisau: Baja anti karat

Tabung bahan: Gelas

Bahan bodi utama: Aluminium

* Dibandingkan dengan blender nomor satu Philips
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