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Εξαιρετική ανάμειξη, δεν αφήνει κομμάτια
Τεχνολογία ProBlend 6, για 50% καλύτερα αποτελέσματα*

Το μπλέντερ της Philips με τεχνολογία ProBlend 6 και μοτέρ 900 W μπορεί να αντεπεξέλθει

σχεδόν στα πάντα: από φρούτα και λαχανικά μέχρι και πάγο. Οι διαφορετικές ταχύτητες

ανακατεύουν, θρυμματίζουν και κόβουν σε οποιαδήποτε σχεδόν πυκνότητα επιθυμείτε.

Επιλέξτε την ακριβή ταχύτητα που χρειάζεστε

Μεταβλητός έλεγχος ταχύτητας με φωτιζόμενη οθόνη

Προγραμματιζόμενη λειτουργία θρυμματισμού πάγου

Κουμπί στιγμιαίας λειτουργίας και αθόρυβη λειτουργία

Τέλεια smoothie και θρυμματισμένος πάγος στη στιγμή

Κανάτα με μοναδική φυγόκεντρη σχεδίαση, για αποτελεσματική ανάμειξη των υλικών

Γυάλινη κανάτα ποιοτικής κατασκευής, όγκου έως 2L (1,5L με φαγητό)

Λεπίδα ProBlend 6 αστέρων για αποτελεσματική ανάμειξη και τεμαχισμό

Ισχυρό μοτέρ 900 W

Ευκολία στη χρήση

Σπάτουλα για εύκολη ανάμειξη των υλικών

Εύκολη χρήση και καθαρισμός

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, εκτός από την κύρια μονάδα.

Αποσπώμενη λεπίδα για εύκολο καθαρισμό
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Χαρακτηριστικά

Μεταβλητός έλεγχος ταχύτητας με φωτιζόμενη

οθόνη

Ρυθμίστε το μπλέντερ στην ταχύτητα που επιθυμείτε

με αυτόν το μοναδικό διακόπτη ελέγχου.

Αποσπώμενο εξάρτημα λεπίδας

Αποσπώμενη λεπίδα για εύκολο καθαρισμό

Προγραμματιζόμενη λειτουργία θρυμματισμού πάγου

Το μοτέρ θα λειτουργεί σε προγραμματισμένη εκ των

προτέρων σειρά για να θρυμματίζετε εύκολα πάγο με

το πάτημα ενός κουμπιού.

Σπάτουλα

Η εύχρηστη σπάτουλα του μπλέντερ της Philips

εξασφαλίζει ασφαλές ανακάτεμα κατά την ανάμειξη

των υλικών.

Ξεχωριστή κανάτα

Η λεπίδα είναι τοποθετημένη στην κανάτα βάσει

φυγόκεντρης σχεδίασης, ώστε να δημιουργούνται

έντονες αναταράξεις και τα υλικά να αναμειγνύονται

με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Γυάλινη κανάτα 2L

Η κανάτα 2L είναι κατασκευασμένη από υψηλής

ποιότητας γυαλί, που δεν χαράσσεται και επιτρέπει

την επεξεργασία ζεστών υλικών.

Λεπίδα ProBlend 6 αστέρων

Μπλέντερ της Philips με πρωτοποριακή τεχνολογία

ProBlend 6, για την ανάμειξη φρούτων, τον τεμαχισμό

λαχανικών και τον θρυμματισμό πάγου με τον πιο

αποτελεσματικό τρόπο.

Στιγμιαία λειτουργία και αθόρυβη λειτουργία

Κουμπί στιγμιαίας λειτουργίας για να ελέγχετε τη

συσκευή όποτε θέλετε και αθόρυβη λειτουργία που

εκτελείται σε χαμηλή ταχύτητα για χαμηλότερο

επίπεδο ντεσιμπέλ.

Μοτέρ 900 W

Αυτό το μπλέντερ της Philips διαθέτει ισχυρό μοτέρ

900 W για αποτελεσματική ανάμειξη, ανακάτεμα και

θρυμματισμό.

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, εκτός

από την κύρια μονάδα και το σύστημα λεπίδων.

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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Προδιαγραφές

Προδιαγραφές σχεδίασης

Υλικό κατασκευής περιβλήματος: PP

Υλικό κατασκευής λεπίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι

Υλικό κανάτας μπλέντερ: Γυαλί

Χρώμα(τα): Ανοξείδωτο ατσάλι

Γενικές προδιαγραφές

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Αντιολισθητικά πέλματα

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 900 W

Επαρκής χωρητικότητα κανάτας: 1,5 Α

Συχνότητα: 50/60 Hz

Συχνότητα: 50/60 Hz

Τάση: 220-240 V

Μήκος καλωδίου:

1,0 ιγ

Μέγιστη χωρητικότητα κανάτας: 2

* Σε σύγκριση με το κορυφαίο μπλέντερ της Philips HR2094
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