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700 W

ProBlend 6

Szklany dzbanek o pojemności
2 l

 

HR3555/00 Więcej zdrowych koktajli
Zwiększ dzienne spożycie owoców i warzyw

Produkt o wysokiej wydajności umożliwiający łatwe przygotowywanie bardziej

różnorodnych potraw.

Niespotykana wydajność miksowania

Technologia ProBlend 6 zapewniająca dokładniejsze wymieszanie

Silnik o dużej mocy (700 W)

Kilka prędkości do miękkich i twardych składników

Wygodne użytkowanie

Pokrętło o specjalnym kształcie zapewnia wygodną obsługę

Funkcja pulsacyjna do miksowania i mieszania

Wskaźnik poziomu wody i uchwyt ułatwiają użytkowanie

Duży dzbanek wystarczy do przygotowywania koktajli dla kilku osób

Łatwe czyszczenie

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Gwarancja wysokiej jakości

Międzynarodowa gwarancja — 2 lata



Blender HR3555/00

Zalety

Technologia ProBlend 6

Technologia ProBlend 6 zapewniająca

skuteczne mieszanie i miksowanie

Silnik 700 W

Silnik o dużej mocy (700 W) umożliwia łatwe

miksowanie i mieszanie.

Wiele ustawień prędkości

Różnorodne ustawienia pozwalają miksować z

wybraną prędkością i do żądanego stopnia

rozdrobnienia.

Pokrętło o specjalnym kształcie

Pokrętło o specjalnym kształcie zapewnia

wygodną obsługę i lepszą regulację prędkości.

Funkcja pulsacyjna do miksowania i

mieszania

Tryb pulsacyjny umożliwia wygodne

kontrolowanie poziomu i czasu miksowania.

Wskaźnik poziomu wody

Wskaźnik poziomu wody i uchwyt ułatwiają

użytkowanie i nalewanie.

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Międzynarodowa gwarancja — 2 lata

Międzynarodowa gwarancja — 2 lata

Dzbanek blendera o dużej pojemności

Pojemność robocza tego dużego, 2-litrowego

dzbanka to 1,5 litra, dzięki czemu pyszne

koktajle można wypić z całą rodziną lub

zachować na później.

 



Blender HR3555/00

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Automatyczne

wyłączanie, Schowek na przewód, Możliwość

mycia w zmywarce, Wbudowany schowek na

przewód, Wyłącznik, Funkcja pulsacji,

Regulacja prędkości

Serwis

2 lata gwarancji

Dane techniczne

Moc: 700 W

Napięcie: 200–230 V

Pojemność głównego dzbanka: 2 L

Wykończenie

Materiał dzbanka: Szklany

Materiał korpusu: Stal szlachetna
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