
 

Kannmikser

Daily Collection

 

400 W

1,5 l klaaskann

minihakkijaga

ProBlend 4

 

HR2106/00

Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus

valmistada

Eriti võimas mootor ja lõiketera

Sellel Philipsi Daily Collectioni kannmikseril on 400 W mootor, 1,5 l kann ja

ProBlendi neljaharuline lõiketera, millega saate valmistada ideaalseid smuutisid ja

toite. Ka kõvade ainete peenestamine on nüüd lihtne!

Parimate smuutide ja toitude valmistamiseks

Võimas 400 W mootor

Kvaliteetne klaaskann on kriimustus- ja lõhnakindel

ProBlendi neljaharuline tera tõhusaks segamiseks

Minihakkija pehmete koostisainete hakkimiseks

Valitav kiirus pehmete ja kõvade koostisosade jaoks

Impulssrežiim veelgi paremaks segamiseks

Lihtne kasutada

Kasutusvalmis lukustatuse näidik

Tänu uuele tilale on valamine palju hõlpsam

Sisseehitatud toitejuhtme hoidik

Kõik osad on masinpestavad

Garanteeritud kvaliteet

2-aastane garantii



Kannmikser HR2106/00

Esiletõstetud tooted

400 W mootor

Võimas 400 W mootor lihtsaks segamiseks

Kvaliteetne klaaskann

Kvaliteetne klaaskann on kriimustus- ja

lõhnakindel. 1,5-liitrises kannus saab

valmistada 1,25 liitrit jooki.

ProBlend 4

Uudse disainiga tera segab ja lõikab

koostisaineid tõhusalt ning teile ja teie perele

valmib täiuslik smuuti.

Minihakkija

Kasutage minihakkija tarvikut igasuguste

pehmete koostisainete, nt maitsetaimede,

tšilli, sibula ja liha hakkimiseks.

Uus tilakuju

Segamismäära ja aja mugavaks juhtimiseks

võite vajutada impulssrežiimi nuppu.

Arvukad kiirused

Valige sobiv seadistus ja peenestage

koostisosi erinevatel kiirustel erinevate

tasemeteni.

Impulssrežiim segamiseks

Segamismäära ja aja mugavaks juhtimiseks

võite kasutada impulssrežiimi.

Kõik osad on masinpestavad

Kõiki äravõetavaid osi saab

nõudepesumasinas pesta

Lukustatuse näidik

Lihtne ja hõlpsasti äratuntav lukustatuse näidik

annab teile teada, kui seade on turvaliselt

kasutusvalmis.

Sisseehitatud toitejuhtme hoidik

Tänu kannmikseri korpuse põhja all olevale

juhtmehoidikule hoiate kokku hoiustusruumi.

2-aastane garantii

2-aastase ülemaailmse garantiiga

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Tarvikud

Minihakkija

Projektlahenduse spetsifikatsioon

Värvus(-ed): Valge ja beež

Kannmikseri materjal: Naatronlubi-klaas

Korpuse materjal: PP

Tiiviknoa materjal: Roostevaba teras

Üldine spetsifikatsioon

Kiiruseseadistus: 2 ja impulssrežiim

Juhtmehoidik

Libisemiskindel jalg

Tehnilised andmed

Võimsus: 400 W

Pinge: 220-240 V

Sagedus: 50/60 Hz

Kannu maksimaalne mahutavus: 1,5 l

Kasutatav maht: 1,25 l

Minihakkija mahutavus: 120 ml

Juhtme pikkus: 0,85 m
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