
Blender
Viva Collection

 
600 W

Plastikowy dzbanek 2 l

z filtrem, młynkiem i
rozdrabniaczem

ProBlend 5

 
HR2166/00

Bardziej jedwabisty zielony koktajl w kilka

sekund
Dokładniejsze rozdrobnienie dzięki technologii ProBlend 5*

Blender Philips Viva Collection łączy w sobie silnik o mocy 600 W, dzbanek o

pojemności 2 l i ostrze ProBlend 5. Dzięki temu doskonale nadaje się do

przygotowywania koktajli i potraw. Urządzenie jest proste w obsłudze i zapewnia

doskonałe rezultaty!

Niespotykana wydajność miksowania

Silnik o dużej mocy — 600 W

5-ramienne ostrze ProBlend umożliwia skuteczne miksowanie i mieszanie

Duży, nietłukący się dzbanek do przygotowywania koktajli dla kilku osób

Kilka prędkości do miękkich i twardych składników

Wygodne użytkowanie

Filtr pozwala uzyskać czyste mleko sojowe lub klarowny sok bez nasion i pestek

Młynek z metalową wkładką do mielenia wielu składników

Rozdrabniacz do siekania warzyw i mięsa na drobne kawałeczki

Pokrętło o specjalnym kształcie zapewnia wygodną obsługę

Funkcja pulsacyjna do miksowania i mieszania

Wskaźnik poziomu wody i uchwyt ułatwiają użytkowanie

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Gwarancja wysokiej jakości

Międzynarodowa gwarancja — 2 lata



Blender HR2166/00

Zalety

Silnik 600 W

Silnik o dużej mocy (600 W) umożliwia łatwe

miksowanie i mieszanie.

ProBlend 5

5-ramienne ostrze ProBlend umożliwia

skuteczne miksowanie i mieszanie.

Duży, nietłukący się dzbanek

Dzięki wzmocnieniu ten plastikowy dzbanek

się nie stłucze. Pojemność robocza tego

dużego, 2-litrowego dzbanka to 1,5 litra, dzięki

czemu pyszne koktajle można przygotować dla

kilku osób jednocześnie.

Wiele ustawień prędkości

Różnorodne ustawienia pozwalają miksować z

wybraną prędkością i do żądanego stopnia

rozdrobnienia.

Rozdrabniacz do warzyw i mięsa

Bardzo duży rozdrabniacz stanowi wspaniałe

dopełnienie blendera. Sieka warzywa, cebulę,

zioła, orzechy i mięso na drobne kawałeczki.

Klarowny sok dzięki filtrowi

Bardzo duży filtr pozwala uzyskać czyste mleko

sojowe lub klarowny sok bez nasion i pestek.

Młynek z metalową wkładką

Bardzo duży młynek z metalową wkładką —

odporny na zarysowania i niezmieniający

smaku.

Pokrętło o specjalnym kształcie

Pokrętło o specjalnym kształcie zapewnia

wygodną obsługę i lepszą regulację prędkości.

Funkcja pulsacyjna do miksowania i

mieszania

Tryb pulsacyjny umożliwia wygodne

kontrolowanie poziomu i czasu miksowania.

Wskaźnik poziomu wody

Wskaźnik poziomu wody i uchwyt ułatwiają

użytkowanie i nalewanie.

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Wszystkie zdejmowane można czyścić w

zmywarce.

Międzynarodowa gwarancja — 2 lata

Międzynarodowa gwarancja — 2 lata
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Dane techniczne

Dane techniczne

Materiał obudowy: Polipropylen (PP)

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał dzbanka blendera: Kopolimer styrenu

i akrylonitrylu (SAN)

Kolor(y): Biały i fioletowy

Informacje ogólne

Schowek na przewód

Stopy antypoślizgowe

Ustawienie prędkości: 2 i funkcja pulsacyjna

Dane techniczne

Moc: 600 W

Duża pojemność dzbanka: 1,5 L

Częstotliwość: 50/60 Hz

Napięcie: 220–240 V

Długość przewodu: 1,0 m

Maksymalna pojemność dzbanka: 2 l

Akcesoria

Rozdrabniacz

Filtr

Młynek

* W porównaniu z blenderem HR2100 Philips Daily

Collection
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