
Blender
Daily Collection

 
280W

Tabung kaca 1,5 L

dengan pencacah mini

Pisau 5 bintang

 
HR2106/06

Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
Dengan daya dan pisau ekstra kuat

Blender Philips Daily Collection ini menawarkan perpaduan motor 400 W, tabung 1,5 L, dan pisau 5 bintang

untuk smoothie dan makanan yang sempurna. Memblender makanan kini jadi lebih mudah!

Untuk menyiapkan smoothie dan makanan yang sempurna

Motor 400W yang kuat

Tabung kaca berkualitas tinggi mencegah goresan dan bau

Pisau bergerigi bintang 5 untuk memblender dan mencampur dengan efektif

Pencacah mini untuk mencacah bahan lembut

Beberapa kecepatan untuk bahan makanan lunak dan keras

Pulsa untuk mencampur dan memblender lebih baik

Mudah digunakan

Indikator kunci agar siap digunakan

Menuangkan lebih baik dengan cerat baru

Penyimpanan kabel daya terpadu

Semua bagian aman dlm mesin cuci piring

Kualitas terjamin

Jaminan 2 tahun



Blender HR2106/06

Kelebihan Utama Spesifikasi

Motor 400 W

Motor kuat 400 W untuk memblender dan

mencampur dengan mudah.

Pisau bergerigi bintang 5

Pisau berdesain baru ini akan mencampur dan

memotong bahan dengan efektif,

menghasilkan smoothie sempurna bagi Anda

sekeluarga.

Tabung kaca berkualitas tinggi

Tabung kaca berkualitas tinggi mencegah

goresan dan bau. Tabung 1,5 liter memiliki

kapasitas kerja 1,25 liter.

Perajang mini

Gunakan aksesori pencacah mini untuk

mencacah bahan lembut seperti herba, cabai,

bawang, dan daging.

Desain cerat baru

Desain cerat baru mencegah kebocoran

setelah menuang ke gelas.

Multi kecepatan

Memblender dengan beragam kecepatan dan

tingkatan melalui pemilihan setelan.

Pulsa untuk mencampur dan memblender

Anda dapat menggunakan mode "Pulse" untuk

mengontrol tingkat dan waktu memblender

dengan praktis.

Semua bagian aman dlm mesin cuci piring

Semua komponen lepas-pasang, dapat dicuci

dalam mesin pencuci piring.

Indikator kunci

Indikator kunci yang sederhana dan mudah

dikenali ini memberi tahu Anda saat alat siap

digunakan dengan aman.

Penyimpanan kabel daya terpadu

Hemat tempat dengan sistem penyimpanan

kabel praktis di bawah rangka blender.

Jaminan 2 tahun

Dengan jaminan 2 tahun di seluruh dunia.

 

Spesifikasi desain

Bahan rangka: PP

Bahan pisau: Baja anti karat

Bahan tabung blender: Kaca soda-kapur

Warna: Putih dan beige

Spesifikasi umum

Tempat penyimpanan kabel

Kaki anti-selip

Setelan kecepatan: 2 dan fungsi pulse

Spesifikasi teknis

Daya: 280 W

Kapasitas tabung efektif: 1,25 L

Frekuensi: 50/60 Hz

Kapasitas pencacah mini: 120 ml

Voltase: 220-240 V

Panjang kabel: 0,85 m

Kapasitas Tabung Maks: 1,5 l

Aksesori

Perajang mini

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Hak cipta dilindungi undang-

undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-

waktu tanpa pemberitahuan. Merek

dagang adalah milik Koninklijke

Philips N.V. atau pemiliknya masing-

masing.

Tanggal dikeluarkan

2019‑10‑28

Versi: 2.0.1

EAN: 08 71010 36953 49

www.philips.com

http://www.philips.com/

