
Μπλέντερ

Daily Collection

 

400 W

Πλαστική κανάτα 1,5L

με μύλο και φίλτρο

ProBlend 4

 

HR2103/00

Πανεύκολα φρέσκα γεύματα και smoothie
Με εξαιρετικά μεγάλη ισχύ και δυνατή λεπίδα

Το μπλέντερ Daily Collection της Philips συνδυάζει μοτέρ 400 W, κανάτα 1,5L και λεπίδα

ProBlend 4 αστέρων, για τέλεια γεύματα και smoothie. Ακόμα και οι πιο δύσκολες συνταγές

στο μπλέντερ γίνονται παιχνίδι!

Για τέλεια γεύματα και smoothie

Δυνατό μοτέρ 400 W

Άθραυστη κανάτα

Λεπίδα ProBlend 4 αστέρων, για αποτελεσματική ανάμειξη και ανακάτεμα

Μύλος για άλεσμα σκληρών υλικών

Πολλές ταχύτητες για μαλακά και σκληρά υλικά

Στιγμιαία λειτουργία, για καλύτερη ανάμειξη και ανακάτεμα

Φίλτρο για καθαρό χυμό και γάλα σόγιας

Εύκολη χρήση

Ένδειξη κλειδώματος για ετοιμότητα χρήσης

Νέα, βελτιωμένη σχεδίαση του στομίου

Άνετη λαβή για τον αντίχειρα

Ενσωματωμένος χώρος για το καλώδιο

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο

Εγγυημένη ποιότητα
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Χαρακτηριστικά

Μοτέρ 400 W

Ισχυρό μοτέρ 400 W, για ευκολότερη ανάμειξη και

ανακάτεμα.

ProBlend 4

Η νέα λεπίδα ανακατεύει και κόβει τα υλικά

αποτελεσματικά, για να φτιάχνετε δροσιστικά

smoothie για εσάς και την οικογένειά σας.

Φίλτρο

Εύκολη παρασκευή γάλακτος σόγιας ή χυμού χωρίς

σπόρους και κουκούτσια

Μύλος

Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα μύλου για να αλέσετε

σκληρά υλικά, όπως κόκκους καφέ, ξηρούς καρπούς,

αποξηραμένο τσίλι και πιπεριές.

Στόμιο με νέα σχεδίαση

Το στόμιο με νέα σχεδίαση εμποδίζει να πέσουν

σταγόνες αφού ρίξετε το περιεχόμενο στο ποτήρι

σας.

Άνετη λαβή για τον αντίχειρα

Η νέα λαβή διαθέτει ειδική θέση για τον αντίχειρα,

για πιο εύκολο κράτημα και μεταφορά της κανάτας.

Στιγμιαία λειτουργία:ανάμειξη/ανακάτεμα

Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί στιγμιαίας

λειτουργίας για να ελέγξετε εύκολα το βαθμό και το

χρόνο ανάμειξης.

Πολλαπλές ρυθμίσεις ταχύτητας

Αναμείξτε σε διαφορετικές ταχύτητες και

διαφορετικούς βαθμούς με πολλές επιλογές

ρυθμίσεων.

Ενσωματωμένος χώρος για το καλώδιο

Εξοικονομήστε χρόνο με το πρακτικό σύστημα

αποθήκευσης καλωδίου κάτω από το μπλέντερ.

Ένδειξη κλειδώματος

Αυτή η απλή και εύκολα αναγνωρίσιμη ένδειξη

κλειδώματος θα σας ειδοποιήσει όταν η συσκευή

είναι έτοιμη για χρήση με ασφάλεια.

Άθραυστη κανάτα

Αποφύγετε τις απώλειες λόγω σπασίματος με αυτήν

την κανάτα από ενισχυμένο πλαστικό.

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο

Όλα τα αποσπώμενα μέρη μπορούν να καθαριστούν

στο πλυντήριο πιάτων.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Φίλτρο

Μύλος

Προδιαγραφές σχεδίασης

Χρώμα(τα): Λευκό και μπεζ

Υλικό κανάτας μπλέντερ: SAN

Υλικό κατασκευής περιβλήματος: PP

Υλικό κατασκευής λεπίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι

Γενικές προδιαγραφές

Ρύθμιση ταχύτητας: 2 ταχύτητες και στιγμιαία

λειτουργία

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Αντιολισθητικά πέλματα

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 400 W

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50/60 Hz

Συχνότητα: 50/60 Hz

Μέγιστη χωρητικότητα κανάτας: 1,5L

Επαρκής χωρητικότητα κανάτας: 1,25 l

Χωρητικότητα κόπτη:

120 ml

Μήκος καλωδίου: 0,85 m
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