
 

Μπλέντερ

Daily Collection

 

400 W

Γυάλινη κανάτα 1,5L

με μικρό κόφτη

ProBlend 4

 

HR2106/00

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

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

ProBlend 4 αστέρων, για τέλεια γεύματα και smoothie. Το δύσκολο ανακάτεμα στο μπλέντερ

γίνεται πλέον εύκολη υπόθεση!

Για τέλεια γεύματα και smoothie

Δυνατό μοτέρ 400 W

Γυάλινη κανάτα υψηλής ποιότητας που δεν χαράσσεται εύκολα και δεν κρατάει μυρωδιές

Λεπίδα ProBlend 4 αστέρων, για αποτελεσματική ανάμειξη και ανακάτεμα

Μικρός κόφτης για τεμαχισμό μαλακών υλικών

Πολλαπλές ταχύτητες για μαλακά και σκληρά υλικά

Στιγμιαία παλμική λειτουργία "Pulse", για καλύτερη ανάμειξη και ανακάτεμα.

Εύκολη χρήση

Ένδειξη κλειδώματος για ετοιμότητα χρήσης

Νέα, βελτιωμένη σχεδίαση του στομίου

Ενσωματωμένος χώρος για το καλώδιο

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Εγγυημένη ποιότητα

2 χρόνια εγγύηση



Μπλέντερ HR2106/00

Χαρακτηριστικά

Μοτέρ 400 W

Ισχυρό μοτέρ 400 W, για ευκολότερη ανάμειξη και

ανακάτεμα.

Γυάλινη κανάτα υψηλής ποιότητας

Γυάλινη κανάτα υψηλής ποιότητας που δεν

χαράσσεται εύκολα και δεν κρατάει μυρωδιές. Η

κανάτα 1,5 λίτρων έχει χωρητικότητα εργασίας 1,25

λίτρων.

ProBlend 4

Η νέα λεπίδα ανακατεύει και κόβει τα υλικά

αποτελεσματικά, για να φτιάχνετε δροσιστικά

smoothie για εσάς και την οικογένειά σας.

Μικρός κόπτης

Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα του μικρού κόφτη για

να κόψετε μαλακά υλικά, όπως μυρωδικά, τσίλι,

κρεμμύδι και κρέας.

Στόμιο με νέα σχεδίαση

Το στόμιο με νέα σχεδίαση εμποδίζει να πέσουν

σταγόνες αφού ρίξετε το περιεχόμενο στο ποτήρι

σας.

Πολλαπλές ρυθμίσεις ταχύτητας

Αναμείξτε σε διαφορετικές ταχύτητες και

διαφορετικούς βαθμούς με μια ποικιλία ρυθμίσεων.

Στιγμιαία παλμική λειτουργία "Pulse" για ανάμειξη και

ανακάτεμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στιγμιαία παλμική

λειτουργία "Pulse" για να ελέγχετε την ένταση και τη

διάρκεια της ανάμειξης.

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Όλα τα αποσπώμενα μέρη μπορούν να καθαριστούν

στο πλυντήριο πιάτων.

Ένδειξη κλειδώματος

Αυτή η απλή και εύκολα αναγνωρίσιμη ένδειξη

κλειδώματος θα σας ειδοποιήσει όταν η συσκευή

είναι έτοιμη για χρήση με ασφάλεια.

Ενσωματωμένος χώρος για το καλώδιο

Εξοικονομήστε χρόνο με το πρακτικό σύστημα

αποθήκευσης καλωδίου κάτω από το μπλέντερ.

2 χρόνια εγγύηση

Με 2 χρόνια παγκόσμια εγγύηση.

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

Μικρός κόπτης

Προδιαγραφές σχεδίασης

Χρώμα(τα): Λευκό και μπεζ

Υλικό κανάτας του μπλέντερ: Γυαλί νατρασβέστου

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

Ισχύς: 400 W

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50/60 Hz

Συχνότητα: 50/60 Hz

Μέγιστη χωρητικότητα κανάτας: 1,5L

Επαρκής χωρητικότητα κανάτας: 1,25 Λίτρα

Χωρητικότητα μικρού κόφτη:

120 ml

Μήκος καλωδίου: 0,85 μ.
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