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Εξαιρετικά ανθεκτικό μπλέντερ
Με ιδιαίτερα αιχμηρές λεπίδες 5 αστέρων με επικάλυψη τιτανίου

"Ποιος είπε ότι τα μπλέντερ είναι πολύπλοκα; Βασικά, αυτό που έχει σημασία είναι η ταχύτητα, καθώς αυτή είναι που αναμειγνύει

τις γεύσεις και προσφέρει λεία υφή. Χρησιμοποιώ το μπλέντερ μου για να φτιάξω τα πάντα, από ζύμες και σάλτσες μέχρι

σούπες και smoothie", Jamie O.

Ποιος είπε ότι τα μπλέντερ είναι πολύπλοκα;

Ισχυρό μοτέρ 600 W

Δύο ταχύτητες και ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας

Γυάλινη κανάτα υψηλής ποιότητας 2L (ωφέλιμη χωρητικότητα σε υγρά 1,5L)

Εύχρηστος περιστροφικός διακόπτης

Σας λύνει τα χέρια στην κουζίνα

Σας βοηθά να φτιάξετε τα πάντα, από smoothie έως ζύμες

Έμπνευση για υπέροχα σπιτικά γεύματα

Αποκλειστικές συνταγές του Jamie Oliver για έμπνευση

Επισκεφθείτε τη σελίδα www.philips.com/jamieoliver για περισσότερες συμβουλές

Εξαρτήματα με έξυπνη σχεδίαση

Ανθεκτικές λεπίδες 5 αστέρων με επικάλυψη τιτανίου

Τεχνολογία ProBlend 5 με βέλτιστη ισχύ ανάμειξης

Χώρος αποθήκευσης για το καλώδιο ρεύματος, για τακτοποιημένες επιφάνειες στην κουζίνα

Εξαρτήμ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων
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Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία ProBlend 5

Πρωτοποριακή τεχνολογία ProBlend 5 με βέλτιστη

ισχύ ανάμειξης, για τέλεια αποτελέσματα.

Δύο ταχύτητες και ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας

Αυτή η συσκευή Jamie Oliver της Philips διαθέτει ένα

πολύ εύχρηστο περιστροφικό διακόπτη: επιλέξτε το 1

για χαμηλές ταχύτητες και το 2 για μέγιστη

ταχύτητα. Η ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας είναι

ιδανική για θρυμματισμό πάγου ή για την

ενσωμάτωση των υλικών πριν από την ανάμειξη.

Οδοντωτές λεπίδες 5 αστέρων

Το νέο μπλέντερ χειρός Jamie Oliver της Philips

διαθέτει εξαιρετικά ανθεκτικές λεπίδες με επικάλυψη

τιτανίου, που παραμένουν ακονισμένες για

μεγαλύτερο διάστημα. Χάρη στις λεπίδες 5 αστέρων,

μπορείτε να φτιάξετε γρήγορα ζύμη, σάλτσες και

smoothie. Έτσι, οι πολυάσχολοι γονείς μπορούν να

είναι σίγουροι ότι θα έχουν υγιεινά και νόστιμα

γεύματα στο τραπέζι, κάθε βράδυ της εβδομάδας.

Αποκλειστικές συνταγές του Jamie Oliver

Κάθε προϊόν της σειράς εργαλείων Jamie Oliver της

Philips συνοδεύεται από αποκλειστικές συνταγές του

Jamie, ώστε να μπορείτε να ετοιμάζετε διάφορα

εύκολα, σπιτικά πιάτα για όλη την οικογένεια.

Γυάλινη κανάτα υψηλής ποιότητας 2L

Αυτό το μπλέντερ διαθέτει υψηλή ποιότητα. Η κανάτα

είναι φτιαγμένη από χοντρό γυαλί αντί για πλαστικό,

έτσι ώστε να είναι ανθεκτική και να μην απορροφά

μυρωδιές ή χρώματα.

Εξαρτήμ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων

Γνωρίζουμε ότι προτιμάτε να ετοιμάζετε, να

μαγειρεύετε και να απολαμβάνετε το φαγητό παρά να

πλένετε τα πιάτα! Γι' αυτό και όλα τα εξαρτήματα της

σειράς Jamie Oliver της Philips πλένονται άφοβα στο

πλυντήριο πιάτων.

Εργαλεία Jamie

"Θέλω να ενθαρρύνω περισσότερα άτομα να

απολαμβάνουν το μαγείρεμα, να νιώθουν άνετα και

να αισθάνονται αυτοπεποίθηση όσο το δυνατόν

περισσότερο. Έτσι, λοιπόν, σχεδίασα μια σειρά

εξαρτημάτων που θα ήθελα πραγματικά να έχω και

να χρησιμοποιώ ο ίδιος στην κουζίνα. Τα

εξαρτήματα της σειράς εργαλείων Jamie Oliver της

Philips διαθέτουν μια ανοιχτή μπλε απόχρωση, που

ταιριάζει ιδανικά με την απλή, ρετρό σχεδίαση της

σειράς. Θα θέλετε να δείχνετε σε όλους αυτά τα

στολίδια και όχι να τα κρύβετε στο ντουλάπι."

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: PP

Υλικό κατασκευής λεπίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι

Υλικό κανάτας μπλέντερ: Γυαλί

Χρώμα(τα): Λευκό και γαλάζιο

Γενικές προδιαγραφές

Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Και

Ρύθμιση ταχύτητας: Μεταβλητές

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα κανάτας: 2 ιβ

Επαρκής χωρητικότητα κανάτας: 1,5 ιβ

Συχνότητα: 50/60 Hz

Ρεύμα: 600 W

Τάση: 220-240 V

Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (Μ x Π x Υ): 38 x 25 x

30 εκ.

Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Π x Υ): 196,6 x 187,9 x

426,5 μμ
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