
Блендер

Viva Collection

  600 W

2 л пластмасова кана

с мелачка

Импулсен режим, бутон за лед

 

HR2161/40 Свежо разнообразие всеки ден
Пасирайте плодови кремове, вкусни супи и здравословен сок

Този блендер Philips е пътят ви към ежедневно разнообразие в менюто. Изцедете си сами

пресен сок. Сгответе домашна крем-супа. Или пък пригответе хранителна паста. С 600-те

вата, многобройните настройки за скорост и с моменталната мелачка възможностите са

неограничени.

Създайте и още нови рецепти с вашия блендер

Мелачката смила сочни и сухи продукти, за да получите различни резултати

Най-добри резултати за всичките ви рецепти

Плавно регулиране на скоростта

Бутон за чупене на лед

Импулсна функция

Дълготрайни, свръхостри назъбени ножове

Лесно почистване

Разглобяеми ножове

Разглобяемите принадлежности са подходящи за съдомиялна машина

Стабилна работа

Нечуплива кана



Блендер HR2161/40

Акценти Спецификации

Прист. за смилане

Използвайте приставката за смилане, за да мелите за

секунди сочни и сухи продукти като кафе на зърна,

изсушени растителни подправки, люти чушки и

пипер.

Свръхостри назъбени ножове

Разбивайте и пасирайте до съвършенство с тези

дълготрайни, свръхостри ножове.

Разглобяеми ножове

Лесно и ефикасно почистване чрез изваждане на

ножовете от каната.

Подходящи за съдомиялна машина части

Всички детайли, с изключение на основата на

блендера Philips, могат да се мият в съдомиялна

машина.

Бутон за чупене на лед

Разбивайте лед с този лесен за използване бутон.

 

Технически данни

Захранване: 600 W

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50/60 Hz

Капацитет - кана на блендера: 2 л

Ефективен капацитет на каната:

1,5 л

Вместимост на мелачката: 450 мл

Аксесоари

Мелачка

Общи спецификации

Прибиране на кабела

Скорости: променливи

Спецификации на дизайна

Материал – корпус: PP

Материал – кана: SAN

Материал – нож: Неръждаема стомана

Цвят (цветове): Бяло и бледолилаво
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