
Blender
Viva Collection

 
700 W

ProBlend 6

2 L Plastik Sürahi

Taşınabilir şişe aksesuarı

 
HR3553/00

Sağlıklı smoothie'lerin keyfini çıkarın
Smoothie'lerinize daha fazla meyve ve sebze eklemek için daha iyi karıştırma

ProBlend 6 teknolojisine sahip Philips blender, pürüzsüz karışımlar elde etmenizi sağlar ve buzları kırar. Daha iyi

karıştırma özelliği sayesinde daha sağlıklı smoothie'ler ile meyveler ve sebzelerden gün boyunca almanız

gereken besini alabilirsiniz.

Üstün karıştırma performansı

Daha iyi sonuçlar için ProBlend 6 karıştırma teknolojisi

Güçlü 700 W motor

Yumuşak ve sert gıdalar için farklı hızlar

Kullanım kolaylığı

2 litrelik plastik sürahi sayesinde herkes için harika smoothie'ler hazırlayabilirsiniz

Kolay tutulabilen kontrol düğmesi

Daha pürüzsüz karıştırma performansı için darbe işlevi

Kolayca okunabilen sıvı seviyesi işaretleri

Temizlemesi kolaydır

Makinede yıkanabilen parçalar

Kalite garantili

Dünya çapında 2 yıl garanti
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Özellikler Teknik Özellikler

Etkili karıştırma

Etkili karıştırma için geliştirdiğimiz ProBlend6

teknolojisi, tüm malzemelerin en iyi şekilde

karıştırılmasını sağlar.

Güçlü blender motoru

Blenderinizin 700 W gücündeki motoru

sayesinde en sevdiğiniz malzemeleri pürüzsüz

ve etkili bir şekilde karıştırabilirsiniz.

Karıştırma hızınızı seçin

Yumuşak meyveler için hassas karıştırmadan,

daha sert meyve ve sebzeler için yoğun güç

ayarına; manuel hız kontrollerimiz arasından

seçim yapabilirsiniz.

Kolay tutulabilen kontrol düğmesi

Kalıplı kontrol düğmemizin kaydırmaz yüzeyi

sayesinde blenderin hızını kolayca kontrol

edebilirsiniz.

Daha iyi karıştırma performansı için darbe

ayarı

Kullanışlı darbe kontrolünü kullanarak

içeceklerinizi mükemmel bir şekilde karıştırın.

Bu şekilde, tüm parçacıklar bir kez daha

bıçaklardan geçerek iyice karıştırılır.

Sıvı seviyeleri

Kolayca okunabilen net işaretler sayesinde

bardakta veya blender sürahisinde ne kadar

sıvı olduğunu görebilirsiniz.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir, temizlemesi

kolaydır

Philips blenderinizin tüm çıkarılabilir parçaları

bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Kalite vaadimiz

Blenderlerimiz için dünya çapında 2 yıl geçerli

olan uzun süreli kalite ve kullanım

garantimizden yararlanabilirsiniz.

Geniş kapasiteli blender sürahisi

Lezzetli bir smoothie'yi kim sevmez ki? 2

litrelik blender sürahimiz sayesinde tüm aile

için smoothie'ler hazırlayabilirsiniz (veya daha

sonraya saklayabilirsiniz).

 

Aksesuarlar

Dahil: Hazne

Menşei

Üretildiği ülke:: Çin

Genel özellikler

Ürün özellikleri: Otomatik kapanma, Kablo

Saklama, Bulaşık makinesinde yıkanabilir,

Entegre kablo yuvası, Açma/kapama

düğmesi, Darbeli, Değişken hız

Servis

Dünya çapında 2 yıl garanti

Teknik spesifikasyonlar

Güç: 700 W

Gerilim: 200-230 volt

Büyük kapasiteli sürahi: 0,6 L

Geniş ana hazne: 2 L

Kaplama

Malzeme haznesi: Plastik

Ana gövde malzemesi: Paslanmaz Çelik
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Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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