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HR2602/00

Smoothie-uri sănătoase în doar 30 de secunde
Cu motor de 350 W pentru amestecuri fine

Prepară rapid şi uşor smoothie-uri, shake-uri, sosuri şi chiar cocktailuri cu gheaţă. Motorul de 350 W, lama în 4

stele şi designul ergonomic al vasului îţi oferă amestecuri fine în doar 30 de secunde, astfel încât să poţi savura o

băutură sănătoasă chiar şi din mers.

Pentru smoothie-uri excelente şi preparare rapidă a mâncării

Motor puternic de 350 W pentru amestecuri fine

Zdrobeşte gheaţă şi alte ingrediente dure

Două setări de viteză pentru procesare mai fină

Savurează smoothie-uri sănătoase, acasă sau în mişcare

Recipient care se potriveşte în suportul de pahar

Design compact

Uşor de curăţat

Lamă detaşabilă în 4 stele pentru curăţare uşoară

Accesorii lavabile în maşină



Miniblender HR2602/00

Repere Specificaţii

Motor de 350 W

Este rapid şi uşor să prepari cele mai omogene

amestecuri. Procesează fin ingredientele

preferate în doar 30 de secunde cu motorul

puternic de 350 W şi lama în 4 stele.

Varietate deosebită

Indiferent dacă prepari un sos din legume sau

un smoothie sănătos, mini-blenderul poate

face faţă provocării. De la kiwi la cuburi de

gheaţă, procesează fin şi zdrobeşte chiar şi

ingrediente dure.

Două setări de viteză

Controlează cât de repede şi de fin vrei să

procesezi ingredientele cu cele două butoane

de viteză şi prepară smoothie-uri perfecte de

fiecare dată.

Recipient on-the-go

Cu un stil de viaţă ocupat, vei aprecia cât de

uşor poţi prepara şi lua cu tine smoothie-uri

sănătoase în fiecare zi. Procesează

ingredientele în recipient, apoi ia-l cu tine

pentru un smoothie sănătos în mişcare.

Design compact

Mulţumită designului compact şi modern, poţi

depozita mini-blenderul pe blatul de lucru şi-l

poţi păstra la îndemână pentru acele zile

ocupate când te grăbeşti.

Curăţare rapidă

Este simplu să păstrezi o performanţă de vârf a

blenderului. Lama în 4 stele poate fi scoasă

din vasul blenderului pentru curăţare rapidă şi

fără complicaţii după fiecare utilizare.

Lavabil în maşina de spălat vase

Beneficiază de confortul accesoriilor

detaşabile, pe care le poţi curăţa în maşina de

spălat vase.

 

Accesorii

Incluse: Vas, Recipient on-the-go

Specificaţii generale

Număr setări de viteză: 2

Caracteristicile produsului: Lavabil în maşina

de spălat vase, Sistem anti-alunecare

Specificaţii tehnice

Alimentare: 350 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50-60 Hz

Turaţie blender (max): 21080 – 28520 RPM

Capacitate vas: 1 l

Capacitatea de lucru a vasului: 0,6 l

Capacitatea cănii înalte: 0,7 l

Capacitate de lucru a recipientului: 0,6 l

Lungime cablu: 0,85 m

Design

Culoare: Alb steluţă

Finisaj

Material corp principal: Plastic

Material vas: SAN

Materialul accesoriilor: Plastic

(recipient/multi-tocător)

Material lamă: Oţel inoxidabil

Material comutator: Plastic

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 108 x 108

x 334 mm

Greutate produs: 1,14 kg

Ţara de origine

Fabricat în: China

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Philips Green Logo

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 de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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