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Duża moc i łatwa obsługa
Wspaniałe efekty za każdym razem

Blender ręczny firmy Philips łączy w sobie moc 700 W z technologią ProMix i kilkoma ustawieniami prędkości,

dzięki czemu gotowanie staje się niezwykle proste. Pyszne domowe jedzenie przygotowane tak, jak lubisz — za

każdym razem!

Miksowanie na gładko w kilka sekund

Trójkątny kształt zapewniający optymalny przepływ składników i wydajność

Różne ustawienia prędkości do wszystkich składników

Łatwe wykorzystywanie mocy urządzenia

Silnik o dużej mocy umożliwiający optymalne przygotowywanie jedzenia

Przycisk Turbo dający dodatkową moc

Miękki uchwyt i przyciski

Możliwość przygotowania różnorodnych przepisów

Niewielki rozdrabniacz do siekania orzechów, czekolady i sera

Trzepaczka do ubijania śmietany, majonezu i nie tylko

Rozdrabniacz XL do siekania cebuli i mięsa



Blender ręczny HR2633/90

Zalety Dane techniczne

Technologia miksowania ProMix

Wspólnie z naukowcami z prestiżowego

uniwersytetu w Stuttgarcie opracowaliśmy

zaawansowaną technologię blendera ręcznego

ProMix pozwalającą na szybsze i

dokładniejsze mieszanie składników.

Zastosowana w blenderach ręcznych firmy

Philips wyjątkowa technologia ProMix

wykorzystuje kształt trójkąta, aby zapewnić

optymalny przepływ i maksymalną wydajność

podczas przygotowywania aksamitnie gładkich

zup i napojów owocowych.

25 prędkości i funkcja turbo

Dzięki 25 ustawieniom prędkości można

wybrać optymalną prędkość dla wszystkich

rodzajów składników, tak aby uzyskać idealną

konsystencję lub gładką masę.

Silnik o mocy 700 W

Dzięki mocnemu i wytrzymałemu silnikowi o

mocy 700 W można zmiksować niemal każdy

składnik.

Przycisk Turbo dający dodatkową moc

Blender ręczny firmy Philips jest wyposażony

w dodatkowy przycisk turbo zapewniający

dodatkową moc do miksowania najtwardszych

składników.

Miękki uchwyt i przyciski

Miękki uchwyt i przyciski zapewniają wygodę

podczas używania produktu.

Niewielki rozdrabniacz

Niewielki rozdrabniacz (300 ml) blendera

ręcznego firmy Philips umożliwia szybkie

siekanie mięsa, ziół, orzechów, sera,

czekolady i cebuli.

Trzepaczka

Trzepaczka blendera ręcznego firmy Philips

pozwala ubijać śmietanę, majonez, ciasto na

naleśniki i nie tylko, zwiększając tym samym

uniwersalność i wielofunkcyjność blendera.

Rozdrabniacz XL

Dołączony do blendera ręcznego firmy Philips

rozdrabniacz XL (1000 ml) umożliwia siekanie

dużych ilości mięsa, ziół, orzechów, sera,

czekolady i cebuli w kilka sekund.

Akcesoria

W zestawie: Trzepaczka, Niewielki

rozdrabniacz, Trzepaczka, Rozdrabniacz XL z 2

ostrzami

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne

Liczba ustawień prędkości: 25

Charakterystyka produktu: Odłączany wałek,

Wyłącznik, Funkcja turbo, Regulacja prędkości

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Dane techniczne

Długość przewodu: 1,3 m

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 700 W

Napięcie: 220–240 V

Wzornictwo

Kolor: Czarny

Wykończenie

Materiał końcówki: Metal

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał dzbanka: Tworzywo SAN

Materiał korpusu: Tworzywo PP i guma
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