
Jamie Oliver
Blender

 
600 W

Hoogwaardige glazen kan,
inhoud 2 l

 
HR2172/00

Optimale mixprestaties, duurzame kwaliteit
Met ultrascherpe vijfsterrenmesjes met titaniumlaag

"Blenders hoeven niet ingewikkeld te zijn. Het komt uiteindelijk neer op snelheid. Die combineert de smaken en

zorgt voor zachte texturen. Ik gebruik mijn blender voor alles, van deeg en sauzen tot soepen en smoothies."

Jamie O.

Blenders hoeven niet ingewikkeld te zijn

Krachtige 600 W motor

Twee snelheden en een pulsstand

Glazen kan van hoge kwaliteit, inhoud 2 (1,5 l doeltreffende vloeistofinhoud)

Handige draaiknop

Een geweldige keukenhulp

Voor het bereiden van alles tussen smoothies en beslag

Laat u inspireren tot meer verse maaltijden

Exclusieve Jamie Oliver-recepten ter inspiratie

Bezoek www.philips.com/jamieoliver voor meer tips

Een slim ontworpen assortiment

Duurzame, met titanium gecoate getande vijfsterrenmessen

ProBlend 5-technologie met optimaal mengvermogen

Dankzij een opbergvak voor het snoer blijft het aanrecht netjes opgeruimd

Vaatwasmachinebestendige accessoires



Jamie Oliver Blender HR2172/00

Kenmerken

ProBlend 5-technologie

Innovatieve ProBlend 5-technologie met

optimaal mengvermogen voor goed

gemengde, soepele resultaten.

Twee snelheden en een pulsstand

Dit Philips Jamie Oliver apparaat heeft een

heel eenvoudig te gebruiken draaiknop - kies 1

voor lage snelheden en 2 voor

maximumsnelheden. De pulsstand is perfect

voor het vermalen van ijs of het binden van

ingrediënten voor het mengen.

Getande vijfsterrenmessen

De nieuwe Philips Jamie Oliver blender heeft

superharde, met titanium gecoate messen,

zodat de getande messen langer scherp

blijven. Dankzij het vijfsterrenmes maakt u in

een handomdraai beslag, sauzen en

smoothies, zodat drukke ouders er zeker van

kunnen zijn dat ze elke dag van de week

heerlijke, gezonde gerechten op tafel zetten.

Exclusieve Jamie Oliver-recepten

Elk product in het assortiment Jamie-

keukenapparatuur door Philips Jamie Oliver

wordt geleverd met exclusieve recepten van

Jamie om u te helpen gemakkelijk verse

gerechten te bereiden waarvan het hele gezin

zal smullen.

Hoogwaardige glazen kan, inhoud 2 l

Deze blender is net even beter dan de andere.

De kan is van dik glas in plaats van plastic

gemaakt, zodat hij sterk is en geuren of kleuren

niet absorbeert.

Vaatwasmachinebestendige accessoires

We weten dat u uw tijd liever besteedt aan

koken en eten dan aan afwassen. De

accessoires uit het Philips Jamie Oliver-

assortiment zijn daarom

vaatwasmachinebestendig.

Jamie-keukenapparatuur

"Voor mij gaat het erom om meer mensen aan

te moedigen om van koken te genieten en zich

aangenaam en zeker te voelen met behulp van

dit pakket. Mijn doel was om een assortiment

te ontwerpen dat ik zelf graag in mijn keuken

zou gebruiken. Elk product uit het assortiment

Jamie-keukenapparatuur heeft een mooi

korenbloemblauw detail. Die kleur heb ik

gekozen bij de gestroomlijnde retro vormen die

we hebben gebruikt. Spullen die gezien mogen

worden en die dus niet hoeven te worden

opgeborgen in keukenkastjes."

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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Specificaties

Ontwerpspecificaties

Materiaal behuizing: PP

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal blenderkan: Glas

Kleur(en): Sprankelend wit & hemelsblauw

Algemene specificaties

Opbergvak voor snoer

Snelheidsstand: Variabel

Technische specificaties

Capaciteit kan: 2 L

Effectieve capaciteit kan: 1,5 L

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 600 W

Voltage: 220-240 V

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (l×b×h): 38x25x30 cm

Afmetingen product (l×b×h):

196,6x187,9x426,5 mm
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