
 

Μπλέντερ

Viva Collection

  900 W

ProBlend 6

Γυάλινη κανάτα 2L

Μπουκάλι για τις μετακινήσεις σας

 

HR3556/00

Απολαύστε υγιεινά smoothies, ακόμη και στις

μετακινήσεις σας
Με πιο ομοιόμορφη ανάμειξη για προσθήκη περισσότερων φρούτων

και λαχανικών

Το μπλέντερ της Philips με τεχνολογία ProBlend 6 αναμειγνύει τα υλικά και σπάει τον πάγο

ομοιόμορφα. Χάρη στην ομοιόμορφη ανάμειξη μπορείτε να απολαμβάνετε ακόμη πιο υγιεινά

smoothies με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά μιας ολόκληρης μέρας από τα φρούτα και

λαχανικά.

Κορυφαία απόδοση ανάμειξης

Τεχνολογία ανάμειξης ProBlend 6 για πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα

Ισχυρό μοτέρ 900W

Πολλές ταχύτητες για μαλακά και σκληρά υλικά

Εύκολη χρήση

Μεγάλη γυάλινη κανάτα για να μοιράζεστε τα smoothies

Εύχρηστος διακόπτης ελέγχου

Στιγμιαία λειτουργία για πιο ομοιόμορφη ανάμειξη

Ευανάγνωστες ενδείξεις για τα επίπεδα υγρών

Εύκολος καθαρισμός

Τα αποσπώμενα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Εγγυημένη ποιότητα

2 χρόνια εγγύηση σε όλο τον κόσμο



Μπλέντερ HR3556/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Αποτελεσματική ανάμειξη και ανακάτεμα

Έχουμε αναπτύξει την τεχνολογία ProBlend6 για

αποτελεσματική ανάμειξη και ανακάτεμα, έτσι ώστε

όλα τα υλικά να αναμειγνύονται ομοιόμορφα.

Ισχυρό μοτέρ ανάμειξης

Με ισχύ 900W, το μοτέρ του μπλέντερ είναι αρκετά

ισχυρό για να αναμείξετε τα αγαπημένα σας υλικά

ομοιόμορφα και αποτελεσματικά.

Επιλέξτε την ταχύτητα ανάμειξης που επιθυμείτε

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τις

προτιμήσεις σας, από ήπια ανάμειξη για μαλακά

φρούτα μέχρι πιο έντονη επεξεργασία για πιο

σκληρά φρούτα και λαχανικά, χάρη στον χειροκίνητο

έλεγχο ταχύτητας.

Γυάλινη κανάτα μεγάλης χωρητικότητας

Η μεγάλη κανάτα 2 λίτρων παρέχει χωρητικότητα

εργασίας 1,5 λίτρου για γευστικά smoothies που

μπορείτε να μοιραστείτε με ολόκληρη την οικογένεια

ή να τα φυλάσσετε για αργότερα.

Εύχρηστος διακόπτης ελέγχου

Ο ειδικά διαμορφωμένος διακόπτης ελέγχου

επιτρέπει λαβή χωρίς γλίστρημα, για να μπορείτε να

ελέγχετε εύκολα την ταχύτητα του μπλέντερ.

Στιγμιαία λειτουργία για πιο ραφινάτη ανάμειξη

Αναμείξτε τα υλικά σας ομοιόμορφα με την εύχρηστη

στιγμιαία λειτουργία, έτσι ώστε όλα τα κομμάτια των

υλικών να πέσουν πάνω στις λεπίδες για ακόμη

έναν κύκλο πιο ραφινάτης ανάμειξης.

Επίπεδα υγρών

Μπορείτε πανεύκολα να δείτε πόσο υγρό περιέχεται

στο δοχείο και την κανάτα του μπλέντερ χάρη στις

ευανάγνωστες, ευκρινείς ενδείξεις.

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων, εύκολος

καθαρισμός

Όλα τα αποσπώμενα μέρη του μπλέντερ της Philips

πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

Μια υπόσχεση ποιότητας

Ισχύει εγγύηση 2 ετών σε όλο τον κόσμο για τα

μπλέντερ μας, που σφραγίζει την εξαιρετική ποιότητα

και τη λειτουργία μεγάλης διάρκειας.

 

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Κανάτα

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάζεται στην: Κίνα

Γενικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά προϊόντος: Αυτόματος τερματισμός

λειτουργίας, Σύστημα τύλιξης καλωδίου, Πλένεται

στο πλυντήριο πιάτων, Μηχανισμός τυλίγματος

καλωδίου, Διακόπτης ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης, Παλμική / στιγμιαία, Πολλές

ρυθμίσεις ταχύτητας

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα κανάτας: 0,6 Λ

Ισχύς: 900 W

Τάση: 200-230 volt

Κανάτα με μεγάλη χωρητικότητα: 2 Λ

Φινίρισμα

Υλικό κατασκευής κανάτας: Γυαλί

Υλικό κυρίως σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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