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900 W

2 litran lasikannu

ja lasta

ProBlend 6

 

HR2195/00

Sekoittaa parhaiten, ei jätä paloja
ProBlend 6 -tekniikalla jopa 50 % hienompi tulos*

ProBlend 6 -tekniikan ja 900 W:n moottorin ansiosta Philips-tehosekoittimella voi

käsitellä melkein mitä vain hedelmistä ja vihanneksista jäämurskaan. Useiden

nopeusasetusten ansiosta voit sekoittaa, murskata ja pilkkoa aineksia haluamaasi

karkeuteen.

Valitse itse haluamasi nopeus

Nopeuden säätö ja valaistu näyttö

Ohjelmoitu jäämurskatoiminto

Yhden painalluksen sykäystila ja hiljainen tila

Smoothie-juomia ja jäämurskaa hetkessä

Ainutlaatuisesti muotoillussa kannussa ainekset sekoittuvat tehokkaasti

Laadukas lasikannu, enintään 2 litraa (1,5 l ruokaa)

6-sakarainen ProBlend-terä sekoittaa ja pilkkoo tehokkaasti

Tehokas 900 watin moottori

Helppokäyttöinen

Lasta ainesten sekoittamiseen

Helppo käyttää ja puhdistaa

Kaikki osat ovat konepesun kestäviä, paitsi runko

Irrotettava terä on helppo puhdistaa
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Kohokohdat

Nopeuden säätö ja valaistu näyttö

Aseta sekoittimeen haluamasi nopeus

ainutlaatuisella säätimellä.

Irrotettava teräosa

Irrotettava terä on helppo puhdistaa

Ohjelmoitu jäämurskatoiminto

Ennalta ohjelmoidun toiminnon avulla moottori

murskaa jään helposti yhdellä painalluksella

Lasta

Philipsin tehosekoittimen kätevällä lastalla

aineksia voi sekoittaa turvallisesti laitteen

ollessa käynnissä.

Ainutlaatuinen kannu

Kannun keskikohdan ulkopuolelle sijoitettu terä

saa aikaan pyörteitä ja ainesten sekoittumisen

tehokkaimmalla tavalla.

2 litran lasikannu

2 litran kannu on tehty laadukkaasta,

naarmuuntumattomasta lasista, ja siinä voi

käsitellä kuumia aineksia.

6-sakarainen ProBlend-terä

Philipsin tehosekoittimen innovatiivisella

ProBlend 6 -tekniikalla hedelmien

sekoittaminen, vihannesten pilkkominen ja

jään murskaaminen käy tehokkaimmin.

Sykäystila ja hiljainen tila

Sykäystilan painikkeella voit ohjata laitetta

haluamallasi tavalla. Hiljaisessa tilassa laitetta

käytetään alhaisella nopeudella, jolloin

laitteen käyntiääni on hiljaisempi.

900 watin moottori

Tämän Philipsin tehosekoittimen 900 watin

moottori soveltuu vaativaan sekoittamiseen,

vatkaamiseen ja murskaamiseen.

Konepesun kestävä

Kaikki osat ovat konepesun kestäviä, paitsi

runko ja teräosa.

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

Muotoilutiedot

Kotelon materiaali: PP

Terän materiaali: Ruostumatonta terästä

Sekoitinkannun materiaali: Lasi

Väri(t): Ruostumatonta terästä

Yleiset tiedot

Johdon säilytys

Liukumattomat jalat

Tekniset tiedot

Virta: 900 W

Kannun todellinen tilavuus: 1,5 V

Taajuus: 50/60 Hz

Jännite: 220–240 V

Johdon pituus: 1,0 m

Kannun enimmäistilavuus: 2

* Verrattuna Philipsin myydyimpään tehosekoittimeen
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