
Turmixgép

Daily Collection

 
400 W

1,5 l üvegkehely

2 sebesség és pulzálás funkció

ProBlend 4

 
HR2105/60

Egyszerűen elkészíthető friss turmixok és ételek
Extra nagy teljesítménnyel és erős késsel

A Philips Daily Collection turmixgép a 400 W-os motor, 1,5 l-es kehely és ProBlend 4-csillagos kés segítségével

biztosítja a tökéletes végeredményt turmixok és ételek készítésekor. Többé nem gond a turmixolás!

A tökéletes turmix- és ételkészítéshez

Nagy teljesítményű, 400 W-os motor

ProBlend 4 csillagos kés a hatékony turmixoláshoz

Több sebesség a lágy és kemény hozzávalók turmixolásához

Pulzálás gomb a hatékonyabb keveréshez

Kiváló minőségű üvegkehely – nincs többé karcolás és kellemetlen szag

Egyszerű használat

Könnyű kiöntés az új kifolyócsővel

Beépített hálózatikábel-tároló

Zárjelző, hogy azonnal használható legyen

Mosogatógépben mosható alkatrészek

Garantált minőség

2 év garancia



Turmixgép HR2105/60

Fénypontok Műszaki adatok

400 W-os motor

Nagy teljesítményű, 400 W-os motor a

könnyű turmixoláshoz és mixeléshez.

ProBlend 4

Az új tervezésű kés hatékonyan turmixolja és

vágja össze a hozzávalókat, és tökéletes

turmixot készít Önnek és családjának.

Kiváló minőségű üvegkehely

A kiváló minőségű üvegkehellyel

megelőzhetők a karcolások és a kellemetlen

szagok. Az 1,5 literes kehely működési

kapacitása 1,25 liter.

Új kifolyócső-kialakítás

Az új kifolyócső-kialakítás megakadályozza a

kiöntés utáni szivárgást.

Több sebesség

Turmixoljon különböző sebességfokozatokon,

széles körű beállításokkal.

Pulzálás gomb turmixoláshoz és keveréshez

A „Pulzálás” mód segítségével kényelmesen

szabályozhatja a turmixolási fokozatot és időt.

Mosogatógépben mosható alkatrészek

Minden eltávolítható alkatrész mosható

mosogatógépben.

Zárjelző

Az egyszerű és könnyen felismerhető zárjelző

jelzi, hogy mikor lehet a készüléket

biztonságosan használni.

Beépített hálózatikábel-tároló

Helytakarékosság a burkolat alatt lévő

praktikus vezetéktárolóval.

2 év garancia

2 év, a világ minden részére kiterjedő garancia.

 

Kivitelezési jellemzők

Bevonat anyaga: PP

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

Turmixkehely anyaga: Nátronmész üveg

Szín(ek): Lila

Általános jellemzők

Vezetéktárolás

Csúszásmentes talp

Sebességbeállítás: 2 és pulzálás funkció

Műszaki adatok

Energiaellátás: 400 W

Nagy űrtartalmú turmixkehely: 1,25 L

Frekvencia: 50/60 Hz

Feszültség: 220–240 V

Vezetékhossz: 0,85 m

Kehely max. kapacitása: 1,5 l
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