
 

Tehosekoitin

Viva Collection

 
600 W

2 litran lasikannu

Useita nopeuksia ja
sykäystoiminto

ProBlend 5

 

HR2173/90

Vihreää silkinpehmeää smoothieta sekunneissa
Hienojakoinen rakenne ProBlend 5 -tekniikan ansiosta*

Philips Viva Collection -tehosekoittimessa on 600 watin moottori, 2 litran kannu ja

ProBlend 5 -sakaraterä. Laite on loistava apu smoothien teossa ja ruoanlaitossa

ja sekoittaa helposti hankalatkin ainekset.

Erittäin tehokas sekoitustulos

Voimakas 600 W:n moottori

5-sakarainen ProBlend-terä sekoittaa ja vatkaa tehokkaasti

Useita nopeusasetuksia pehmeille ja koville aineksille

Suuri korkealaatuinen lasikannu ei naarmuunnu, eivätkä tuoksut tartu siihen.

Helppokäyttöinen

Kiinnivalettu nuppi takaa hyvän otteen

Sykäystoiminto sekoittamiseen

Vesimäärän ilmaisin ja kahva helpottavat käyttöä

Helppo puhdistaa

Kaikki osat ovat konepestäviä

Laatutakuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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Kohokohdat

600 W:n moottori

Voimakas 600 watin moottori helppoon

sekoittamiseen ja vatkaamiseen.

ProBlend 5

5-sakarainen ProBlend-terä sekoittaa ja vatkaa

tehokkaasti.

Suuri korkealaatuinen lasikannu

Korkealaatuinen lasikannu ei naarmuunnu,

eivätkä tuoksut tartu siihen. Suurikokoisen

lasikannun tilavuus on 1,5 litraa.

Useita nopeusasetuksia

Näiden toimintojen avulla voit valita

haluamasi sekoitusnopeuden ja -tason.

Kiinnivalettu nuppi

Kiinnivalettu nuppi takaa hyvän otteen ja

helpottaa nopeudensäätöä.

Sykäystoiminto sekoittamiseen

Sykäystilassa voit hallita sekoitusastetta ja -

aikaa helposti.

Vesimäärän ilmaisin

Vesimäärän ilmaisin ja kahva helpottavat

käyttöä ja kaatamista.

Kaikki osat ovat konepestäviä

Kaikki osat ovat konepestäviä

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Nopeusasetusten määrä: 2 ja pulssi

Tuotteen ominaisuudet: Johdon säilytys,

Liukumattomat jalat

Tekniset tiedot

Kannun tilavuus: 2 V

Johdon pituus: 1 m

Taajuus: 50/60 Hz

Virta: 600 W

Jännite: 220–240 V

Muotoilu

Väri: Musta ja kashmirinharmaa

Pinnoitus

Terän materiaali: Ruostumatonta terästä

Kannun materiaali: Lasi

Rungon materiaali: Polypropeeni (PP)

 

* Philips Daily Collection HR2100 -tehosekoittimeen

verrattuna
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