
 

Blender
Viva Collection

 
600 W

Glazen kom met inhoud van 2
liter

Meerdere snelheden en puls

ProBlend 5

 

HR2173/90

Gladdere groene smoothie in een paar

seconden

Minder stukken met de ProBlend 5-technologie*

Deze Philips Viva Collection-blender heeft een motor van 600 W, een kan van 2

liter en een ProBlend 5-mes, en is perfect voor het bereiden van smoothies en

ander voedsel. Mixen, malen en snijden in een handomdraai!

Ultieme mixprestaties

Krachtige motor van 600 W

ProBlend 5-sterrenmes voor effectief mengen en mixen

Meerdere snelheden voor zachte en harde ingrediënten

Grote kan van kwaliteitsglas voorkomt krassen en geurtjes

Gebruiksvriendelijk

Overgegoten knop voor goede grip

Pulsstand voor het mixen en mengen

Waterniveau-indicator en handvat voor eenvoudig gebruik

Gemakkelijk schoon te maken

Onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig

Kwaliteit gegarandeerd

2 jaar wereldwijde garantie



Blender HR2173/90

Kenmerken

Motor van 600 W

Krachtige motor van 600 W voor eenvoudig

mengen en mixen.

ProBlend 5

ProBlend 5-sterrenmes voor effectief mengen

en mixen.

Grote kan van kwaliteitsglas

Hoogwaardige glazen kan voorkomt krassen en

geurtjes. De grote 2-liter kan heeft een

effectieve capaciteit van 1,5 liter.

Meerdere snelheden

Mix op verschillende snelheden en in

verschillende standen dankzij de vele

instellingsmogelijkheden.

Overgegoten knop

Overgegoten knop voor goede grip en betere

snelheidscontrole.

Pulsstand voor het mixen en mengen

U kunt de "pulsstand" gebruiken om de

mengstand en -tijd eenvoudig te regelen.

Waterniveau-indicator

Waterniveau-indicator en handvat voor

eenvoudig gebruik en gieten.

Onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig

Onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig

2 jaar wereldwijde garantie

2 jaar wereldwijde garantie

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

Algemene specificaties

Aantal snelheidsstanden: 2 en pulseren

Productkenmerken: Opbergvak voor snoer,

Antislipvoetjes

Technische specificaties

Capaciteit kan: 2 L

Snoerlengte: 1 m

Frequentie: 50 / 60 Hz

Vermogen: 600 W

Voltage: 220 - 240 volt

Ontwerp

Kleur: Zwart en kasjmiergrijs

Afwerking

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal kan: Glas

Materiaal hoofdunit: Polypropyleen (PP)

 

* Vergeleken met de Philips Daily Collection-blender

HR2100
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