
Turmixgép

Viva Collection

 
600 W

2 l-es műanyag kehely

Több sebesség és pulzálás
funkció

ProBlend 5

 
HR2163/00

Selymes, zöld turmix másodpercek alatt
A ProBlend 5 technológiával nem maradnak darabok a turmixban*

A Philips Viva Collection turmixgép a 600 W-os motor, 2 literes kehely és ProBlend 5 kés segítségével biztosítja

a tökéletes végeredményt turmixok és ételek készítésekor. Többé nem gond a turmixolás!

Kiváló turmixolási teljesítmény

Nagy teljesítményű, 600 W-os motor

ProBlend 5 csillagos kés a hatékony turmixoláshoz

2 literes ütésálló kehely

Több sebesség a lágy és kemény hozzávalók turmixolásához

Egyszerű használat

Különleges kialakítású tekerőgomb a biztos fogásért

Pulzálás gomb turmixoláshoz és keveréshez

Vízszintjelző és fogantyú a könnyű használatért

Fém darálóbetét számos összetevő darálásához

Könnyű tisztítás

Minden alkatrész mosogatógépben tisztítható

Garantált minőség

2 éves világszerte érvényes garancia



Turmixgép HR2163/00

Fénypontok

600 W-os motor

Nagy teljesítményű, 600 W-os motor a

könnyű turmixoláshoz és mixeléshez.

ProBlend 5

ProBlend 5 csillagos kés a hatékony

turmixoláshoz.

Ütésálló kehely

A vastag falú műanyag kehely nem törik.

Több sebesség

Turmixoljon különböző sebességfokozatokon,

széles körű beállításokkal.

Különleges kialakítású tekerőgomb

Különleges kialakítású tekerőgomb a biztos

fogásért és jobb sebességszabályozásért.

Pulzálás gomb turmixoláshoz és keveréshez

A „Pulzálás” mód segítségével kényelmesen

szabályozhatja a turmixolási fokozatot és időt.

Vízszintjelző

Vízszintjelző és fogantyú a könnyű

használatért és kiöntésért.

Minden alkatrész mosogatógépben tisztítható

Minden alkatrész mosogatógépben tisztítható

2 éves világszerte érvényes garancia

2 éves világszerte érvényes garancia

Fém darálóbetét-tartozék

Extra nagy darálótartozék fémbetéttel a

karcolások és íztelen keverékek megelőzése

érdekében.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Kivitelezési jellemzők

Bevonat anyaga: Polipropilén (PP)

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

Turmixkehely anyaga: Sztirén-akrilonitril (SAN)

Szín(ek): Fehér és lila

Általános jellemzők

Vezetéktárolás

Csúszásmentes talp

Sebességbeállítás: 2 és pulzálás funkció

Műszaki adatok

Tápellátás: 600 W

Nagy űrtartalmú turmixkehely: 1,5 L

Frekvencia: 50/60 Hz

Feszültség: 220–240 V

Vezetékhossz: 1,0 m

Kehely max. kapacitása: 2 l

Tartozékok

Daráló

* A Philips Daily Collection HR2100 turmixgéphez

viszonyítva
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