
Tehosekoitin

Viva Collection

 
Voimakas 900 W:n moottori

1,5 litran muovisäiliö

ProBlend 6 -tekniikka

 

HR3555/00

Yksinkertainen ja tyylikäs tehosekoitin
Tekee hyviä smoothieita ja jäämurskaa nopeasti ja helposti

Philips Viva Collection -tehosekoitin on kätevä malli, jossa on tyylikäs lasikannu.

Sillä luot helposti pehmeän smoothien tai kastikkeen, tai teet jäämurskaa. Sekoitin

hienontaa kovemmatkin raaka-aineet, joten terveellisempää ruokavaliota on

helpompi noudattaa.

Erittäin tehokas sekoitustulos

ProBlend 6 -tekniikka sekoittaa hienojakoisemmin

Voimakas 900 W:n moottori

Säädettävä sekoitusnopeus pehmeille ja koville raaka-aineille

Helppokäyttöinen

Kiinnivalettu nuppi takaa hyvän otteen

Syketoiminto tasaisempaan sekoitukseen

Nesteen määrän rajat on helppo nähdä

1,5 litran muovinen säiliö

Helppo puhdistaa

Kaikki irrotettavat osat ovat konepestäviä

Laatutakuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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Kohokohdat

ProBlend 6 -tekniikka sekoittaa

hienojakoisemmin

ProBlend 6 -tekniikka sekoittaa hedelmät,

leikkaa kasvikset ja murskaa jään tehokkaasti.

Voimakas 900 W:n moottori

Tässä tehosekoittimessa on voimakas 900 W:n

moottori, joka sekoittaa, soseuttaa ja murskaa

raaka-aineet tehokkaasti.

Säädettävä sekoitusnopeus pehmeille ja

koville raaka-aineille

Manuaalinen nopeuden hallinta antaa

mahdollisuuden mukauttaa sekoitusta raaka-

aineiden mukaan. Voit käyttää

hellävaraisempaa asetusta pehmeille

hedelmille ja voimakkaampaa jäälle tai

kovemmille hedelmille ja kasviksille.

Kiinnivalettu nuppi

Kiinnivalettu nuppi takaa hyvän otteen ja

helpottaa nopeudensäätöä.

Syketoiminto tasaisempaan sekoitukseen

Kätevä sykehallinta varmistaa, että kaikki

palaset siirtyvät alas teriä kohti, jolloin

sekoitustulos on tasaisempi ja

hienojakoisempi. Siten voit tehdä

sekoituksistasi tasaisempia ja sileämpiä.

Helposti tarkistettavat nestetasot

Selkeät merkinnät näyttävät, miten paljon

nestettä säiliössä on jäljellä.

Kaikki irrotettavat osat ovat konepestäviä

Kaikki irrotettavat osat ovat konepestäviä

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

1,5 litran muovinen säiliö

Tehosekoittimen säiliöön mahtuu 1,5 litraa,

joten voit tehdä smoothiet koko perheelle (tai

säästää osan myöhemmäksi).
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Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: Automaattinen

virrankatkaisu, Johdon säilytys, Konepesun

kestävä, Integroitu johdon säilytys, Virtakytkin,

Sykäystoiminto, Säädettävä nopeus

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Tekniset tiedot

Virta: 900 W

Jännite: 200–230 V

Tilava kulho: 2 V

Pinnoitus

Kannun materiaali: Lasi

Rungon materiaali: Ruostumaton teräs
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