
Blender
Viva Collection

 
600 W

Roestvrijstalen kan van 2 liter

 
HR2171/91

Elke dag maximale variatie
Mix heerlijke smoothies, lekkere soepen en gezond vruchtensap

Met deze Philips blender hebt u elke dag eindeloos veel variatie. Maak uw eigen verse sapjes, soepen of

voedzame smoothies. Met 600 W en meerdere snelheden zijn de mogelijkheden van dit apparaat werkelijk

eindeloos.

De beste resultaten voor al uw recepten

Variabele snelheidsregeling

Ice crush-functie

Klopfunctie

Duurzame, uiterst scherpe getande mesjes

Duurzaam, licht en meer variatie

Ultra sterke roestvrijstalen kan met gegarandeerd lange levensduur

Zowel koude als hete ingrediënten bereiden (bijv. soep)

Gemakkelijk schoon te maken

Verwijderbare messen

Alle afneembare gedeelten zijn vaatwasmachinebestendig



Blender HR2171/91

Kenmerken Specificaties

Ice crush-functie

Maal ijsblokjes met één druk op de knop.

Uiterst scherpe getande mesjes

Perfect malen of mixen met deze duurzame,

uiterst scherpe mesjes

Ultra sterke roestvrijstalen kan

Ultra sterke roestvrijstalen kan met

gegarandeerd lange levensduur

Koude en hete soep bereiden

Zowel koude als hete ingrediënten bereiden

(bijv. soep)

Verwijderbare messen

Eenvoudig en efficiënt schoonmaken door de

messen uit de kan te verwijderen.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Alle onderdelen, behalve de voet van de

Philips-blender, zijn

vaatwasmachinebestendig.

 

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Metallic oestergrijs

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal blenderkan: INOX roestvrijstaal

Materiaal behuizing: PP

Algemene specificaties

Opbergvak voor snoer

Snelheidsstand: Variabel en pulsstand

Antislipvoetjes

Technische specificaties

Vermogen: 600 W

Voltage: 220 - 240 V

Frequentie: 50/60 Hz

Capaciteit blenderkan: 2 l

Effectieve capaciteit kan: 1,5 l

Max. capaciteit van de kan: 1,5

Snoerlengte: 1,0 m

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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