Maakohtainen myyntiesite Suomi (2018, Tammikuu 30)
Tehosekoitin
• 400 W
• 1,5 litran lasikannu
• 2 nopeusasetusta ja sykäystoiminto
• ProBlend 4

HR2105/90

Tuoreet smoothiet ja ruoat helposti
Erittäin tehokas moottori ja terä
Philips Daily Collection -tehosekoittimessa on 400 watin moottori, 1,5 litran kannu ja ProBlend4-sakaraterä. Laite on loistava apu
smoothien teossa ja ruoanlaitossa ja sekoittaa helposti hankalatkin ainekset.
Hyödyt

Täydellinen smoothieiden ja ruoan valmistukseen
• Voimakas 400 W:n moottori
• 4-sakarainen ProBlend-terä sekoittaa ja vatkaa tehokkaasti
• Korkealaatuinen lasikannu ei naarmuunnu, eivätkä tuoksut tartu
siihen.
• Useita nopeusasetuksia pehmeille ja koville aineksille
• Sykäystoiminnolla parempi sekoitustulos

Helppokäyttöinen

• Uudenmallisella nokalla kaataminen on helpompaa
• Kaikki osat ovat konepestäviä
• Lukon merkkivalo osoittaa käyttövalmiuden
• Integroitu virtajohdon säilytystila

Laatutakuu
• 2 vuoden takuu

Daily Collection

Ominaisuudet
400 watin moottori

Sykäystoiminto sekoittamiseen

Vahva 400 watin moottori helppoon sekoittamiseen ja vatkaamiseen.

Sykäystilassa voit hallita sekoitusastetta ja -aikaa helposti.

ProBlend 4

Kaikki osat ovat konepestäviä

Uusi terä sekoittaa ja pilkkoo ainekset tehokkaasti ja tekee sinulle ja
perheellesi täydellisen smoothien.

Kaikki osat voi pestä astianpesukoneessa.
Lukon merkkivalo

Korkealaatuinen lasikannu

Korkealaatuinen lasikannu ei naarmuunnu, eivätkä tuoksut tartu siihen.
Lasikannun tilavuus on 1,5 litraa.

Yksinkertainen ja helposti tunnistettava lukon merkkivalo ilmoittaa sinulle,
milloin laite on turvallisesti käyttövalmis.
Integroitu virtajohdon säilytystila

Uudenlainen nokka

Kaatonokan uusi muotoilu estää vuotamisen lasiin kaatamisen jälkeen.

Kätevä johdonsäilytysjärjestelmä sekoittimen rungossa säästää tilaa.
2 vuoden takuu

Useita nopeusasetuksia

Näiden toimintojen avulla voit valita haluamasi sekoitusnopeuden ja -tason.

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu.

Spesifikaatiot
Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa
tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Muotoilutiedot
Väri(t)
Sekoitinkannun materiaali
Kotelon materiaali
Terän materiaali

Musta
Soodakalkkilasi
PP
Ruostumatonta terästä

Yleiset tiedot
Nopeusasetus
Johdon säilytys
Liukumattomat jalat

2 ja pulssi
Kyllä
Kyllä
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.
2018, Tammikuu 30

Daily Collection
EAN
Mukana toimitettujen
tuotteiden määrä
Alkuperämaa
Yhdenmukainen
järjestelmäkoodi

Tekniset tiedot
Virta
Jännite
Taajuus
Kannun enimmäistilavuus
Kannun todellinen
tilavuus
Johdon pituus

400 W
220–240 V
50/60 Hz
1,5 litraa

Pituus
Leveys
Korkeus
Kokonaispaino
EAN
Kuluttajapakkausten
määrä

0,85 m

26,50 cm
35,80 cm
21,50 cm
2,60 kg
3,16 kg
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Ulompi pakkaus

1,25 V

Pakkauksen mitat
Korkeus
Leveys
Syvyys
Nettopaino
Kokonaispaino

08710103612506
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44,50 cm
36,80 cm
28,00 cm
7,22 kg
18710103612503
2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips in tai heidän omistajiensa
omaisuutta.
www.philips.com

