
Blender
Viva Collection

 
600 W

Vas din sticlă de 2 l

Multiple viteze şi impuls

ProBlend 5

 
HR2173/00

Smoothie verde mai catifelat în câteva secunde
Mai puţine cocoloaşe cu tehnologia ProBlend 5*

Acest blender Philips Viva Collection dispune de un motor de 600 W, un vas de 2 l şi o lamă ProBlend 5,

combinate pentru a crea rezultate finale perfecte pentru prepararea smoothie-urilor şi a băuturilor. Amestecarea

ingredientelor dificile devine uşoară!

Performanţă de amestecare supremă

Motor puternic de 600 W

Lamă de 5 stele ProBlend pentru amestecare eficientă

Vasul din sticlă mare, de înaltă calitate previne zgârieturile şi mirosurile

Mai multe viteze pentru ingrediente moi şi tari

Uşor de utilizat

Buton supra-profilat pentru prindere uşoară

Impuls pentru amestecare

Indicator nivel apă şi mâner pentru utilizare uşoară

Uşor de curăţat

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Calitate garantată

Garanţie universală de 2 ani



Blender HR2173/00

Repere

Motor de 600 W

Motor puternic de 600 W pentru amestecare

uşoară.

ProBlend 5

Lamă de 5 stele ProBlend pentru amestecare

eficientă.

Vas mare din sticlă, de înaltă calitate

Vasul din sticlă de înaltă calitate previne

zgârieturile şi mirosurile. Vasul mare de 2 litri

are o capacitate de lucru de 1,5 litri.

Mai multe viteze

Amestecă la viteze şi grade diferite, conform

gamei de setări oferite.

Buton supra-profilat

Buton supra-profilat pentru prindere uşoară şi

control mai bun al vitezei.

Impuls pentru amestecare

Poţi utiliza modul „Impulsuri” pentru a regla

după cum doreşti gradul şi durata de

amestecare.

Indicator nivel apă

Indicator nivel apă şi mâner pentru utilizare şi

turnare uşoare.

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Garanţie universală de 2 ani

Garanţie universală de 2 ani

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.

 



Blender HR2173/00

Specificaţii

Specificaţii generale

Număr setări de viteză: 2 şi impuls

Caracteristicile produsului: Sistem depozitare

cablu, Sistem anti-alunecare

Specificaţii tehnice

Capacitate vas: 2 l

Lungime cablu: 1 m

Frecvenţă: 50 / 60 Hz

Alimentare: 600 W

Tensiune: 220 - 240 V

Design

Culoare: Alb şi violet

Finisaj

Material lamă: Oţel inoxidabil

Material vas: Sticlă

Material corp principal: Polipropilenă (PP)

 

* În comparaţie cu blenderul Philips Daily Collection

HR2100
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