
Máy xay sinh tố

Daily Collection

  400 W

Cối nhựa 1,5 L

có cối xay khô

Lưỡ i cắt răng cưa 5 cánh

 

HR2108/03 Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi

Với lưỡi cắt và công suất mạnh mẽ hơn

Máy xay sinh tố của Philips là sự kết hợp của động cơ 400 W, cối 1,5 L và lưỡ i cắt răng cưa 5 cánh,

tạo ra kết quả hoàn hảo cho món sinh tố trái cây và trộn các nguyên liệu.

Để  chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tuyệ t hảo

Động cơ 400 W mạnh mẽ

Lưỡ i cắt răng cưa 5 cánh để  xay và trộn hiệu quả

Máy nghiền để  nghiền nguyên liệu cứng

Nhiều tốc độ giúp xay đượ c nguyên liệu từ mềm đến cứng

Chế độ nhồi giúp xay và trộn tốt hơn

Dễ  sử  dụng

Tay cầm thoả i mái

Rót một cách tiện lợ i hơn với thiết kế vòi mới

Hộc bảo quản dây dẫn

Nút báo sẵn sàng sử dụng

Mọ i bộ phận có thể  rửa với máy rửa chén

Đảm bảo chất lượng

Bảo hành 2 năm



Máy xay sinh tố HR2108/03

Những nét chính

Động cơ 400 W

Động cơ 400 W mạnh mẽ để  xay và trộn dễ dàng.

Lưỡ i cắt răng cưa 5 cánh

Lưỡ i cắt với thiết kế mới sẽ xay và cắt nguyên liệu hiệu

quả , tạo ra món sinh tố trái cây hoàn hảo cho bạn và gia

đình.

Cối xay khô

Dùng cối xay khô để  nghiền những nguyên liệu cứng

như hạt cà phê, quả hạch, ớt khô và cà phê.

Thiết kế vòi mớ i

Thiết kế mới của vòi chống rỉ nước sau khi rót vào ly.

Tay cầm thoả i mái

Tay cầm mới có chỗ đặt ngón tay cái để  dễ dàng cầm

và mang bình.

Chế độ nhồi

Bạn có thể  chọn chế độ "Nhồi" để  điều khiển mức độ

xay và thời gian một cách tiện lợ i.

Nhiều tốc độ

Xay theo nhiều tốc độ khác nhau bằng việc lựa chọn cài

đặt.

Mọi bộ phận có thể  rửa vớ i máy rửa chén

Tất cả các bộ phận tháo rời đượ c đều có thể  làm sạch

trong máy rửa chén.

Chỉ báo khóa

Nút báo giúp bạn biết khi nào máy xay sẵn sàng để  sử

dụng an toàn.

Hộc bảo quản dây dẫn

Tiết kiệm không gian nhờ hệ  thống bảo quản dây dẫn

tiện lợ i dưới chân máy.

Bảo hành 2 năm

Với bảo hành 2 năm toàn cầu.

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.

 



Máy xay sinh tố HR2108/03

Các thông số

Phụ kiện

Cối xay khô

Các thông số kỹ thuật

Màu: Trắng

Chất liệu cối máy xay sinh tố: Nhựa kháng vỡ

Chất liệu vỏ máy: nhựa PP

Chất liệu lưỡ i dao cắt: Thép không gỉ

Thông số chung

Cài đặt tốc độ: 2 tốc độ và 1 số nhồi

Bảo quản dây dẫn

Chân chống trượt

Thông số kỹ thuật

Công suất: 400 W

Điện áp: 220-240 V

Tần số: 50/60 Hz

Tần số: 50/60 Hz

Dung tích tối đa cối xay sinh tố: 1,5 l

Dung tích cối xay sinh tố: 1,25 l

Dung tích cối xay khô:

120 ml

Chiều dài dây: 0,85 m

 

© 2019 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.

Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần

thông báo. Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập

đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ

sở hữu tương ứng.

Ngày phát hành 2019‐03‐18

Phiên bản: 8.0.1

EAN: 08 71010 36270 81

www.philips.com

http://www.philips.com/

