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Dễ dàng chế biến món ăn bổ dưỡng
Để có món súp xay, thực phẩm nhuyễn và đồ uống hoàn hảo

Máy xay sinh tố cầm tay công suất 550 Watt được thiết kế độc đáo mang lại kết quả xay mịn tuyệ t

vời cho món súp, thực ăn nhuyễn và đồ uống. Chế biến món ăn có lợ i cho sức khỏe chưa bao giờ

dễ dàng như vậy!

Thực phẩm nhuyễn mịn trong vài giây

Xoay đều cho hiệu suất xay tốt nhất

Dễ  sử  dụng

Hệ  thống tháo 2 nút giúp tháo rời thanh máy trộn dễ dàng

Công tắc đơn

Chuôi cầm máy rất gọn, vừa vặn lòng bàn tay

Để  chế biến súp, trộn nhuyễn và xay trái cây

Động cơ mạnh 550 W



Máy xay sinh tố cầm tay HR1600/00

Những nét chính Các thông số

Công nghệ  xay ProMix

Đượ c hợp tác phát triển cùng với Đạ i học Stuttgart

danh giá, Philips ProMix là một công nghệ  xay tiên tiến

và độc đáo, có hình dáng tam giác, tạo ra luồng thức ăn

tối ưu và hiệu suất tối đa giúp xay nhanh hơn và đều

hơn.

Hệ  thống tháo 2 nút

Với hệ  thống tháo 2 nút của máy xay sinh tố Philips, dễ

dàng tháo thanh xay để  làm sạch.

Công tắc đơn

Công tắc đơn dễ sử dụng.

Chuôi cầm máy nhỏ

Máy xay sinh tố cầm tay Bộ sưu tập Hàng ngày có tay

cầm nhỏ vừa tay mọ i người.

Động cơ mạnh 550 W

Động cơ mạnh 550 W cho những nguyên liệu cứng

nhất.

 

Phụ kiện

Cối xay: 0,5 L

Các thông số kỹ thuật

Màu: Trắng

Thân máy: Nhựa

Chất liệu vỏ máy: nhựa cao su hay PP

Chất liệu cốc: Nhựa kháng vỡ

Chất liệu lưỡ i dao cắt: Thép không gỉ

Thông số chung

Trục có thể  tháo rờ i: Với 2 nút

Cài đặt tốc độ: 1

Thông số kỹ thuật

Chiều dài dây: 1,25 m

Tần số: 50/60 Hz

Công suất: 550 W

Điện áp: 220 V-240 V

 

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.
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