
Blender
Viva Collection

 

700 W

ProBlend 6

Vas din sticlă de 2 l

 

HR3555/00

Smoothie-uri mai sănătoase
Creşte-ţi doza zilnică de fructe şi legume

Produs de înaltă performanţă, creat pentru a îmbunătăţi alimentele şi pentru a

explora mai uşor o varietate mai mare de ingrediente.

Performanţă de mixare supremă

Tehnologie ProBlend 6 pentru mixare fină

Motor de 700 W puternic

Mai multe viteze pentru ingrediente moi şi tari

Uşor de utilizat

Buton supra-profilat pentru prindere uşoară

Funcţie „Pulse” pentru amestecare

Indicator nivel apă şi mâner pentru utilizare uşoară

Vas mare pentru smoothie-uri pe care le poţi savura împreună cu alte persoane

Uşor de curăţat

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Calitate garantată

Garanţie universală de 2 ani



Blender HR3555/00

Repere

Tehnologie ProBlend 6

Tehnologie ProBlend 6 pentru mixare eficientă

Motor de 700 W

Motor puternic de 700 W pentru mixare uşoară.

Mai multe viteze

Amestecă la viteze şi grade diferite, conform

gamei de setări oferite.

Buton supra-profilat

Buton supra-profilat pentru prindere uşoară şi

control mai bun al vitezei.

Funcţie „Pulse” pentru amestecare

Poţi utiliza modul „Pulse” pentru a regla după

cum doreşti gradul şi durata de mixare.

Indicator nivel apă

Indicator nivel apă şi mâner pentru utilizare şi

turnare uşoare.

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Garanţie universală de 2 ani

Garanţie universală de 2 ani

Vas de blender de mare capacitate

Vasul mare de 2 litri are o capacitate de lucru

de 1,5 litri pentru smoothie-uri delicioase pe

care le poţi savura împreună cu întreaga

familie sau pe care le poţi păstra pentru mai

târziu.

 



Blender HR3555/00

Specificaţii

Ţara de origine

Fabricat în: China

Specificaţii generale

Caracteristicile produsului: Oprire automată,

Sistem depozitare cablu, Lavabil în maşina de

spălat vase, Compartiment pentru cablu

integrat, Comutator pornit/oprit, Puls, Viteze

variabile

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Specificaţii tehnice

Alimentare: 700 W

Tensiune: 200-230 V

Capacitate recipient principal: 2 l

Finisaj

Material vas: Sticlă

Material corp principal: Oţel inoxidabil
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