
Κάλυμμα μπλέντερ

Viva Collection

  600 W

Πλαστική κανάτα 2 L

Πολλές ταχύτητες, στιγμιαία

λειτουργία

ProBlend 5

 

HR2162/00

Αφράτο smoothie σε δευτερόλεπτα
Τεχνολογία ProBlend 5* για βελούδινη υφή

Το μπλέντερ Viva Collection της Philips συνδυάζει μοτέρ 600 W, κανάτα 2 L και λεπίδα

ProBlend 5 για τέλεια αποτελέσματα στην παρασκευή smoothie και γευμάτων. Ακόμα και τα

πιο δύσκολα υλικά αναμειγνύονται πανεύκολα!

Κορυφαία απόδοση ανάμειξης

Ισχυρό μοτέρ 600 W

Λεπίδα ProBlend 5 αστέρων, για αποτελεσματική ανάμειξη και ανακάτεμα

Μεγάλη άθραυστη κανάτα για να μοιράζεστε τα smoothies

Πολλές ταχύτητες για μαλακά και σκληρά υλικά

Εύκολη χρήση

Ειδικά κατασκευασμένο περιστροφικό κουμπί για εύκολο χειρισμό

Στιγμιαία λειτουργία:ανάμειξη/ανακάτεμα

Ένδειξη στάθμης νερού και λαβή για εύκολη χρήση

Εύκολος καθαρισμός

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Εγγυημένη ποιότητα

2 χρόνια παγκόσμια εγγύηση
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Χαρακτηριστικά

Μοτέρ 600 W

Ισχυρό μοτέρ 600 W, για ευκολότερη ανάμειξη και

ανακάτεμα.

ProBlend 5

Λεπίδα ProBlend 5 αστέρων, για αποτελεσματική

ανάμειξη και ανακάτεμα.

Μεγάλη άθραυστη κανάτα

Αποφύγετε τα σπασίματα με αυτήν την ενισχυμένη

πλαστική κανάτα. Η μεγάλη κανάτα των 2 λίτρων

παρέχει χωρητικότητα εργασίας 1,5 λίτρου για να

φτιάχνετε και να μοιράζεστε τα smoothies.

Πολλαπλές ρυθμίσεις ταχύτητας

Αναμείξτε σε διαφορετικές ταχύτητες και

διαφορετικούς βαθμούς με μια ποικιλία ρυθμίσεων.

Ειδικά κατασκευασμένο περιστροφικό κουμπί

Ειδικά κατασκευασμένο περιστροφικό κουμπί για

εύκολο χειρισμό και καλύτερο έλεγχο της ταχύτητας.

Στιγμιαία λειτουργία:ανάμειξη/ανακάτεμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στιγμιαία

λειτουργία για να ελέγχετε την ένταση και τη

διάρκεια της ανάμειξης.

Ένδειξη στάθμης νερού

Ένδειξη στάθμης νερού και λαβή για εύκολη χρήση

και άδειασμα.

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

2 χρόνια παγκόσμια εγγύηση

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

Προδιαγραφές σχεδίασης

Υλικό κατασκευής περιβλήματος: Πολυπροπυλένιο

(PP)

Υλικό κατασκευής λεπίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι

Υλικό κανάτας μπλέντερ: Στυρένιο-ακρυλονιτρίλιο

(SAN)

Χρώμα(τα): Λευκό και μωβ

Γενικές προδιαγραφές

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Αντιολισθητικά πέλματα

Ρύθμιση ταχύτητας: 2 ταχύτητες και στιγμιαία

λειτουργία

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 600 W

Επαρκής χωρητικότητα κανάτας: 1,5 Α

Συχνότητα: 50/60 Hz

Τάση: 220-240 V

Μήκος καλωδίου:

1,0 ιγ

Μέγιστη χωρητικότητα κανάτας: 2L

* Σύγκριση με το μπλέντερ HR2100 Philips Daily Collection
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