
Blender
Daily Collection

 
400 W

Tabung Plastik 1,5 L

dengan penggiling

Pisau bergerigi berbentuk
bintang 5

 

HR2108/03

Memudahkan membuat smoothie & makanan

segar

Dengan daya dan pisau ekstra kuat

Blender Philips Daily Collection ini menawarkan perpaduan motor 400 W, tabung

1,5 L, dan bilah pisau bergerigi bintang 5 untuk membuat hasil smoothie dan

makanan yang sempurna. Memblender makanan kini jadi lebih mudah!

Untuk menyiapkan smoothie dan makanan yang sempurna

Motor 400W yang kuat

Pisau bergerigi bintang 5 untuk memblender dan mencampur dengan efektif

Penggiling untuk menggiling bahan keras

Beberapa kecepatan untuk bahan makanan lunak dan keras

Pulsa untuk mencampur dan memblender lebih baik

Mudah digunakan

Pegangan nyaman untuk genggaman jari

Menuangkan lebih baik dengan cerat baru

Penyimpanan kabel daya terpadu

Indikator kunci agar siap digunakan

Semua bagian aman dlm mesin cuci piring

Kualitas terjamin

Jaminan 2 tahun



Blender HR2108/03

Kelebihan Utama

Motor 400 W

Motor kuat 400 W untuk memblender dan

mencampur dengan mudah.

Pisau bergerigi bintang 5

Pisau berdesain baru ini akan mencampur dan

memotong bahan dengan efektif,

menghasilkan smoothie sempurna bagi Anda

sekeluarga.

Penggiling

Gunakan aksesori penggiling untuk menggiling

bahan keras seperti biji kopi, kacang, cabai

kering, dan merica.

Desain cerat baru

Desain cerat baru mencegah kebocoran

setelah menuang ke gelas.

Pegangan nyaman untuk genggaman jari

Pegangan baru memiliki posisi genggaman

jari agar tabung mudah dipegang dan dibawa.

Pulsa untuk mencampur dan memblender

Anda dapat menggunakan mode "Pulse" untuk

mengontrol tingkat dan waktu memblender

dengan praktis.

Multi kecepatan

Memblender dengan beragam kecepatan dan

tingkatan melalui pemilihan setelan.

Semua bagian aman dlm mesin cuci piring

Semua komponen lepas-pasang, dapat dicuci

dalam mesin pencuci piring.

Indikator kunci

Indikator kunci yang sederhana dan mudah

dikenali ini memberi tahu Anda saat alat siap

digunakan dengan aman.

Penyimpanan kabel daya terpadu

Hemat tempat dengan sistem penyimpanan

kabel praktis di bawah rangka blender.

Jaminan 2 tahun

Dengan jaminan 2 tahun di seluruh dunia.

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi

CO2. Bagaimana caranya? Produk-produk ini

menawarkan pemeliharaan lingkungan yang

signifikan dalam satu atau beberapa Green

Focal Area Philips - Efisiensi energi,

Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang

dan pembuangan, serta Keandalan seumur

hidup.
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Spesifikasi

Aksesori

Penggiling

Spesifikasi desain

Warna: Putih dan beige

Bahan tabung blender: SAN

Bahan rangka: PP

Bahan pisau: Baja anti karat

Spesifikasi umum

Setelan kecepatan: 2 dan fungsi pulse

Tempat penyimpanan kabel

Kaki anti-selip

Spesifikasi teknis

Daya: 400 W

Voltase: 220-240 V

Frekuensi: 50/60 Hz

Kapasitas Tabung Maks: 1,5 l

Kapasitas tabung efektif: 1,25 L

Kapasitas penggiling: 120 ml

Panjang kabel: 0,85 m
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