
Rokas blenderis

Daily Collection

 
550 W, plastmasas rokturis

ProMix

0,5 l kauss, smalcinātājs

1 ātrums

 

HR1602/00

Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās
Perfekti sablendētām zupām un sasmalcinātiem garšaugiem

Philips Daily kolekcijas rokas blenderī apvienota 550 vatu jauda un unikālas

konstrukcijas blendera rokturis un smalcinātāja piederums. Nodrošina lieliskus

rezultātus zupām un sasmalcinātiem garšaugiem. Veselīgu ēdienu gatavošana

mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!

Neticami rezultāti dažu sekunžu laikā

Optimāla plūsma un blendēšanas veiktspēja

Vienkārša lietošana

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

Viens slēdzis

Tievs rokturis, piemērots jebkurai plaukstai

Nevainojamām zupām, biezeņiem un kokteiļiem

Jaudīgs 550 W motors

Baudiet plašu recepšu klāstu

Smalcinātājs garšaugu, riekstu, siera, šokolādes un sīpolu smalcināšanai



Rokas blenderis HR1602/00

Izceltie produkti Specifikācijas

ProMix blenderēšanas tehnoloģija

Izstrādāts kopā ar prestižo Štutgartes

universitāti, Philips ProMix ir unikāla,

mūsdienīga tehnoloģija, kas izmanto īpašu

trīsstūrveida formu, lai nodrošinātu optimālu

produktu plūsmu un maksimālu veiktspēju

ātrākai un vienmērīgākai blendēšanai.

2 pogu atbloķēšanas sistēma

Ar Philips rokas blendera 2 pogu atbloķēšanas

sistēmu ir viegli noņemt blendera rokturi

vienkāršai tīrīšanai.

Viens slēdzis

Viens slēdzis vieglai lietošanai.

Tievs rokturis

Daily kolekcijas rokas blenderim ir tievs

rokturis, piemērots jebkurai plaukstai.

Jaudīgs 550 W motors

Jaudīgs 550 W motors cietiem produktiem.

Kompakts smalcināšanas piederums

Ar Philips blendera kompakto smalcināšanas

piederumu varat smalcināt garšaugus, riekstus,

sieru, šokolādi un sīpolus.

Piederumi

Krūka: 0,5 l

Smalcinātājs: Kompakts smalcinātājs

Dizaina specifikācijas

Krāsa(s): Balts

Roktura materiāls: Plastmasa

Korpusa materiāls: PP un gumija

Krūkas materiāls: SAN

Asmens materiāls: Nerūsējošs tērauds

Vispārējas specifikācijas

Noņemams stienis: Ar divām pogām

Ātruma iestādījumi: 1

Tehniskā specifikācija

Frekvence: 50/60 Hz

Strāvas padeve: 550 W

Spriegums: 220 V - 240 V V

 

Philips videi draudz. logotips

Philips videi draudzīgie produkti var

samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un

CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina

ievērojamu vides aizsardzību vienā vai

vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās

— energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde un

utilizācija, un uzticamība ekspluatācijas laikā.
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