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Viva Collection

 
Moc miksowania 800 W

Przenośny bidon

Pojemnik na zupę

Łatwe czyszczenie

 
HR2651/90

Zmiksuj, zamknij i gotowe!
Zmiksuj ulubione składniki, weź ze sobą i ciesz się nimi zawsze i wszędzie!

Nowy blender ręczny z kolekcji Viva wyposażony w różnorodne akcesoria pomaga przygotować mnóstwo

zdrowych przekąsek i posiłków.

Duża moc

Mocny silnik 800 W zapewnia doskonałe rezultaty

Technologia ProMix pozwala na szybkie i dokładne mieszanie składników

Prosta i intuicyjna obsługa

Technologia SpeedTouch zapewnia płynną regulację mocy

Odłączanie jednym przyciskiem umożliwia szybką zmianę akcesoriów

Osłonka przeciwrozpryskowa na ostrza zapobiega pryskaniu podczas miksowania

Łatwe czyszczenie

Odżywianie w prosty sposób

Zabierz ze sobą zdrowe smoothie w przenośnym bidonie

Zabierz ze sobą pyszną zupę w podręcznym pojemniku
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Zalety

Silnik o mocy 800 W

Silny i wydajny silnik o mocy 800 W zapewnia

moc, dzięki której w kilka minut przygotujesz

ulubione zdrowe, domowe posiłki.

Technologia miksowania ProMix

Firma Philips nawiązała współpracę z

uniwersytetem w Stuttgarcie, aby opracować

technologię ProMix pozwalającą na szybsze i

dokładniejsze mieszanie składników.

Wyjątkowa, zaawansowana technologicznie

konstrukcja ma kształt trójkąta, co zapewnia

optymalny przepływ jedzenia, maksymalną

wydajność i skuteczne miksowanie za każdym

razem.

Technologia SpeedTouch

Aby uzyskać więcej mocy podczas

miksowania, wystarczy nacisnąć przycisk turbo.

Intuicyjna funkcja zmiennej szybkości pozwala

w prosty sposób zwiększyć moc bez zmiany

ustawień. Zacznij powoli, aby nie rozpryskiwać

składników, a następnie stopniowo naciskaj

mocniej aż do osiągnięcia odpowiedniej

prędkości dla dowolnego przepisu i składnika.

Łatwe odłączanie jednym przyciskiem

Jeśli dużo gotujesz, zachwyci Cię łatwość

zmiany akcesoriów. Można szybko podłączać

je do końcówki i odłączać za jednym

naciśnięciem przycisku.

Osłonka przeciwrozpryskowa na ostrza

Specjalna osłonka o falistym kształcie

zapobiegnie rozpryskiwaniu się

składników, nawet gdy blender pracuje z

najwyższą prędkością.

Łatwe czyszczenie

Łatwe czyszczenie

Przenośny bidon

Ułatw sobie życie, miksując ulubione smoothie

bezpośrednio w przenośnym bidonie Philips.

Zmiksuj, zamknij i gotowe. Wykonany z

materiałów bez bisfenolu A blender ma

pierścień uszczelniający — możesz zabrać go

ze sobą, nie martwiąc się o rozlanie.

Pojemnik na zupę

Zabierz ze sobą ulubioną zupę w specjalnym

pojemniku podróżnym. Jest wygodny i

przystosowany do używania w mikrofali, więc

możesz z łatwością podgrzać jego zawartość.

Konstrukcja chroniąca przed wyciekaniem

obejmuje wygodną przegrodę na grzanki.
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Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Podręczny pojemnik na zupę

(300 ml), Przenośny bidon (500 ml)

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Możliwość mycia w

zmywarce, Wyłącznik, Funkcja turbo,

Technologia SpeedTouch

Wykończenie

Kolor: Stal czarna i szlachetna

Wykończenie

Materiał akcesoriów: Tworzywo ABS

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał korpusu: Tworzywo ABS + stal

szlachetna + guma antypoślizgowa

Dane techniczne

Długość przewodu: 1,2 m

Moc: 800 W

Obr./min — blender (maks.): maks.

11 500 obr./min

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier
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