
Blender
Daily Collection

 
400 W

Vas din plastic de 1,5 l

2 viteze şi impuls

ProBlend 4

 

HR2100/00 Smoothie proaspăt şi alimente uşor de preparat

Blender puternic cu lamă ProBlend

Acest blender Philips Daily Collection oferă un motor de 400 W, un vas de 1,5 l şi o

lamă de 4 stele ProBlend pentru a obţine smoothie-uri şi preparate perfecte.

Amestecarea dificilă devine o sarcină uşoară!

Pentru smoothie delicios şi prepararea alimentelor

Motor de 400 W puternic

Vas din plastic rezistent

Vas rezistent

Lamă de 4 stele ProBlend pentru amestecare eficientă

Mai multe viteze pentru ingrediente moi şi tari

Impuls pentru amestecare mai bună

Uşor de utilizat

Indicator de blocare pentru starea de utilizare

Golire îmbunătăţită cu noua gură de scurgere

Mâner confortabil pentru degetul mare

Depozitare integrată cablu alimentare

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Calitate garantată

2 ani garanţie



Blender HR2100/00

Repere

Motor de 400 W

Motor de 400 W puternic pentru amestecare

uşoară.

ProBlend 4

Noua lamă va amesteca şi va tăia eficient

ingredientele şi îţi va oferi un smoothie perfect

pentru tine şi familia ta.

Mai multe viteze

Amestecă la viteze şi grade diferite, conform

gamei de setări oferite.

Funcţie „Pulse” pentru amestecare

Poţi utiliza modul „Pulse” pentru a regla după

cum doreşti gradul şi durata de mixare.

Indicator de blocare

Acest indicator de blocare simplu şi uşor de

recunoscut îţi va arăta când se poate utiliza în

siguranţă aparatul.

Design nou al gurii de scurgere

Noul design al gurii de scurgere va preveni

scurgerea după turnarea în pahar.

Mâner confortabil pentru degetul mare

Noul mâner are o poziţie de prindere cu

degetul mare pentru menţinerea şi

transportarea uşoară a vasului.

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.

2 ani garanţie

Cu garanţie universală de 2 ani.

Vas rezistent

Evită spargerea cu acest vas rezistent la şocuri.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.

 



Blender HR2100/00

Specificaţii

Specificaţii de design

Culori: Alb şi bej

Material vas blender: SAN

Material carcasă: PP

Material lamă: Oţel inoxidabil

Specificaţii generale

Setare de viteză: 2 şi impuls

Sistem depozitare cablu

Sistem anti-alunecare

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 0,85 m

Capacitate efectivă vas: 1,25 l

Frecvenţă: 50/60 Hz

Capacitate max. a vasului: 1,5 l

Alimentare: 400 W

Tensiune: 220-240 V
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