
Blender
Daily Collection

 
400 W

Vas din plastic de 1,5 l

cu râşniţă, filtru, tocător

ProBlend 4

 

HR2104/90 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

Lamă de 4 stele ProBlend pentru amestecare eficientă

Mai multe viteze pentru ingrediente moi şi tari

Filtru de blender pentru suc şi lapte de soia

Tocător fin pentru tocarea ingredientelor moi

Râşniţă pentru măcinarea ingredientelor dure

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

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Calitate garantată



Blender HR2104/90

Repere

Motor de 400 W

Motor de 400 W puternic pentru amestecare

uşoară.

Vas din plastic rezistent

Evită spargerea cu acest vas din plastic

ranforsat. Vasul de 1,5 litri are o capacitate de

lucru de 1,25 litri.

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.

Filtru

Amestecă uşor laptele de soia sau sucul de

fructe fără seminţe sau sâmburi

Tocător fin

Utilizează accesoriul tocător fin pentru a toca

ingredientele moi, cum ar fi plantele

aromatice, chili, ceapa şi carnea.

Râşniţă

Utilizează râşniţa pentru a măcina

ingredientele dure, precum boabele de cafea,

nucile, cili şi piper uscat.

Impuls pentru amestecare

Poţi utiliza modul „Impulsuri” pentru a regla

după cum doreşti gradul şi durata de

amestecare.

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.

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 focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.

 



Blender HR2104/90

Specificaţii

Accesorii

Filtru

Râşniţă

Tocător fin

Specificaţii de design

Culori: Negru

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

Alimentare: 400 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Capacitate max. a vasului: 1,5 l

Capacitate efectivă vas: 1,25 l

Capacitate tocător fin: 120 ml

Capacitate măcinare: 120 ml

Lungime cablu: 0,85 m
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