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 συναρµολόγηση µε Click and Go

οµηχανή Philips είναι το µυστικό του γρήγορου µαγειρέµατος. Συναρµολογείται και 

ογείται σε δευτερόλεπτα χάρη στο µοναδικό σύστηµα Click&Go της Philips, το 

ιτρέπει να κλειδώσετε µε ασφάλεια το δοχείο στην πλατφόρµα σε οποιαδήποτε θέση.
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Σύστηµα (απο)συναρµολόγησης Click&Go



 

Τεχνικές προδιαγραφές
• Μοτέρ: Παγκοσµίου χρήσης, µε καταστολή 

παρεµβολών radio/tv
• Ισχύς: 800 W
• Χωρητικότητα ζύµης: 700 g
• Περιεχόµενο δοχείου: 3,6 l
• Ταχύτητες: στιγµιαίο πάτηµα 2 +
• Τάση: 220-240 V
• Συχνότητα: 50 Hz
• Μήκος καλωδίου: 100, µε διπλή γείωση και χυτό 

ρευµατολήπτη m
• Ασφάλεια: Αυτόµατο, επαναρυθµίσιµο σύστηµα 

διακοπής για προστασία του µοτέρ
• Χρώµα: Λευκό µε πορτοκαλί και κίτρινους 

σταρένιους τόνους
• Καθάρισµα: Τα αξεσουάρ πλένονται στο 

πλυντήριο, Κουµπί εύκολου καθαρισµού

Προδιαγραφές σχεδίασης
• Περίβληµα, καπάκι µπλέντερ, προωθητήρας, 

δοχείο µε επικάλυψη: PP
• Λαβή µπλέντερ, λεµονοστείφτης, εξάρτηµα 

ζύµωσης: PP
• Κουτί αποθήκευσης, δίσκος ανακατέµατος: PP
• ∆οχείο, καπάκι, κανάτα ανάµειξης, κύπελο 

ανάµειξης, καπάκι ασφαλείας: SAN
• Ένθετο εξάρτηµα συγκράτησης: ABS
• Μεταλλικό µαχαίρι και εξαρτήµατα: ανοξείδωτο 

ατσάλι & ABS
• Χτυπητήρι αβγών: Μεταλλικό χτυπητήρι, 

περίβληµα από πολυακετυλένιο

Αξεσουάρ
• Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι: Για ψιλό κόψιµο, 

ανακάτεµα, ζύµωση, πολτοποίηση, ανάµειξη
• Λεµονοστείφτης: Για στύψιµο µεγάλης 

ποσότητας χυµού
• Κύπελλο µπλέντερ (1,5L): Για ανάµειξη, 

πολτοποίηση και χτύπηµα φρούτων
• Εργαλείο ζύµωσης: Για ζύµωση & ανάµειξη κάθε 

είδους ζύµης
• Μαχαίρι για ψιλό κόψιµο από ανοξείδωτο ατσάλι: 

Για µεσαίο τεµαχισµό λαχανικών και φρούτων
• Εξάρτηµα µεσαίου κοµµατιασµού: Για µεσαίο 

κοµµάτισµα λαχανικών, φρούτων
• Εξάρτηµα µεσαίας κοκκοποίησης: Για τρίψιµο 

πατάτας
• Εξάρτηµα ψιλού τεµαχισµού: Για ψιλό τεµαχισµό 

φρούτων και λαχανικών
• Εξάρτηµα ψιλού τεµαχισµού: Για λεπτό τεµαχισµό 

λαχανικών και φρούτων
• Αποχυµωτής: Για αποχύµωση φρέσκων φρούτων 

και λαχανικών
• Χτυπητήρι αβγών: Για χτύπηµα, ανακάτεµα και 

πολτοποίηση
• Κουτί αποθήκευσης: Για φύλαξη όλων των 

αξεσουάρ σας
•
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