Philips Daily Collection
Блендер

400 W
1,5-литрова стъклена кана
2 настройки за скорост и
импулсен режим
ProBlend 4

HR2105/00

Приготвянето на пресни шейкове и храна е лесно
С изключително мощни мотор и режещ блок
Този блендер от колекцията Philips Daily има 400-ватов мотор, кана 1,5 л и звездообразен
нож с технология ProBlend 4, за да се радвате на отлични резултати при приготвянето на
шейкове и храна. С него пасирате лесно дори и трудните за обработка продукти!
За идеално приготвени шейкове и храна
• Мощен 400 W мотор
• Висококачествена стъклена кана
• Звездообразен нож с технологията ProBlend 4 за ефективно пасиране и смесване
• Няколко скорости за меки и твърди продукти
• Импулсен режим за смесване и хомогенизиране
Лесна употреба
• Индикатор за заключване при готовност за употреба
• Подобрено изливане през новия улей
• Отделение за прибиране на кабела
• Всички части са подходящи за съдомиялна
Гарантирано качество
• 2 години гаранция
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Акценти
400 W мотор

Нов дизайн на улея за изливане

Мощен 400 W мотор за лесно пасиране и
смесване.

Новият дизайн на улея за изливане спира
изтичането след наливане в чашата.

ProBlend 4

Различни скорости

Всички части са подходящи за
съдомиялна

Всички подвижни детайли могат да бъдат
почиствани в съдомиялна машина.
Индикатор за заключване

Острието с нов дизайн може да пасира и
реже продуктите ефективно и приготвя
съвършени шейкове за вас и семейството
ви.

Пасирайте на различни скорости и степени
при богат избор от настройки.
Импулсен режим за миксиране и
смесване

Този лесно разпознаваем индикатор за
заключване ви показва кога уредът може да
се използва безопасно.

Стъклена кана

Без смесване на ароматите и миризмите

Можете да използвате импулсния режим, за
да управлявате удобно степента и времето
за пасиране.

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат
да намалят разходите, консумацията на
енергия и емисиите на въглероден
диоксид. Как? Те предлагат значителни
екологичносъобразни подобрения в
една или няколко от "Зелените цели" на
Philips – енергийна ефективност,
опаковки, опасни вещества, тегло,
рециклиране, изхвърляне и надеждност
през целия живот на продукта.
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Спецификации
Спецификации на дизайна

• Цвят (цветове): Бяло и бежово
• Материал – кана на блендера: Натриевокалциево стъкло
• Материал – корпус: PP
• Материал – нож: Неръждаема стомана

Общи спецификации

• Настройка на скоростта: 2 и импулсен режим

• Прибиране на кабела
• Неплъзгащи се крачета

Технически данни
•
•
•
•
•
•

Захранване: 400 W
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50/60 Hz
Макс. капацитет на каната: 1,5 л
Ефективен капацитет на каната: 1,25 л
Дължина на кабела: 0,85 м

•
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