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Повече здравословни шейкове
Увеличете вашия дневен прием на плодове и зеленчуци

Висока производителност на уреда, за да приготвяте лесно разнообразна храна.

Супер ефективност при пасиране

Технология ProBlend 6 за по-фино пасиране

Мощен 700 W мотор

Няколко скорости за меки и твърди продукти

Лесна употреба

Лят бутон за лесно хващане

Импулсен режим за миксиране и смесване

Индикатор за ниво на водата и дръжка за лесна употреба

Голяма кана за смутита, които можете да споделяте

Лесно почистване

Всички части са подходящи за съдомиялна

Гарантирано качество

2 години световна гаранция



Блендер HR3555/00

Акценти

Технология ProBlend 6

Технология ProBlend 6 за ефективно пасиране и

смесване

Мотор 700 W

Мощен 700 W мотор за лесно пасиране и смесване.

Различни скорости

Пасирайте на различни скорости при богат избор от

настройки.

Лят бутон

Лят бутон за лесно хващане и по-добро управление

на скоростта.

Импулсен режим за миксиране и смесване

Можете да използвате импулсния режим, за да

управлявате удобно степента и времето за пасиране.

Индикатор за ниво на водата

Индикатор за ниво на водата и дръжка за лесна

употреба и наливане.

Всички части са подходящи за съдомиялна

Всички части са подходящи за съдомиялна

2 години световна гаранция

2 години световна гаранция

Кана на пасатор с голям капацитет

Голямата 2-литрова кана е с капацитет от 1,5 литра

за вкусно приготвени смутита, които да споделите с

цялото семейство или да запазите за по-късно.
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Спецификации

Страна на произход

Произведено в: Китай

Общи спецификации

Функции на продукта: Автоматично изключване,

Прибиране на кабела, Възможно почистване в

съдомиялна машина, Отделение за съхранение на

кабела, Ключ за вкл./изкл., Импулсно, Променлива

скорост

Сервиз

2 години международна гаранция

Технически данни

Захранване: 700 W

Напрежение: 200 – 230 V

Обемна основна кана: 2 л

Дизайн

Материал – кана: Стъкло

Материал на основното тяло: Неръждаема стомана
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