Blenderis
Robust Collection
850 W
2 l stikla krūka
divu asmeņu sistēma
5 ātrumi un impulsa rež.

Kulinārijas piederumi ikdienai
HR2181/00

Blenderis vienmērīgai maisīšanai
Vienmērīga blendēšana ar inovatīvo divu asmeņu blendēšanas sistēmu. Šis Philips
blenderis HR2181/00 ir no Philips Robust kolekcijas, kurā ietilpst izturīgi virtuves
piederumi, kas katru dienu ļauj gatavot mājās ar prieku
Izturīgs korpuss
Vienlaidu metāla pamatne
2 l ovālas formas skrāpējumizturīga stikla krūka
Energoefektīvs 850 W motors
5 gadu produkta garantija un 15 gadu motora garantija
Teicama pamatfunkciju darbība
Nerūsējošā tērauda roboti asmeņi
Automātiskas paātrināšanas funkcija, 5 ātrumi un pulsācija
Lieli slēdži vieglai vadībai
Viegli tīrāmas virsmas un trauku mazgāšanas mašīnā mazgājama krūka
Atzinīgi novērtēta tehnoloģija
Divu asmeņu maisīšanas sistēma nepārtrauktai sastāvdaļu plūsmai

Blenderis

HR2181/00

Izceltie produkti

Speciﬁkācijas

2 l skrāpējumizturīga stikla krūka

Divu asmeņu maisīšanas sistēma

2 l krūka ir ražota no augstas kvalitātes
borosilikāta stikla, kas ir skrāpējumizturīgs un
ļauj pārstrādāt karstas sastāvdaļas. Unikālā
ovālā forma nodrošina nevainojamu sastāvdaļu
plūsmu, kas savukārt garantē teicamu
rezultātu. Ovālo krūku var bez grūtībām ievietot
ledusskapja durvju plauktā, lai uzreiz atdzesētu
gatavo produktu maisījumu.

Robust kolekcijas blenderim ir īpaša
maisīšanas sistēma ar diviem nažiem, kas rotē
pretējos virzienos un atšķirīgā ātrumā. Viena
naža robotie asmeņi ir izstrādāti tā, lai sašķeltu
pat cietākās sastāvdaļas. Otrs nazis uzlabo
sastāvdaļu plūsmu krūkā, lai attiecīgi visas
sastāvdaļas tiktu pārstrādātas perfektos
viendabīgos maisījumos.

Automātiskas paātrināšanas funkcija

Pagarināta produkta garantija

Automātiskās paātrināšanas funkcija 15
sekunžu laikā pakāpeniski palielina ātrumu no
0 līdz 11 000 apgriezieniem minūtē.
Sastāvdaļas var sasmalcināt vienā paņēmienā
pat sarežģītākajām receptēm.

5 gadu produkta garantija un 15 gadu motora
garantija tiks sniegta, reģistrējot šo virtuves
kombainu 3 mēnešu laikā pēc tā iegādes.
Vienlaidu metāla pamatne

Lieli slēdži

Vispārējas speciﬁkācijas
Automātiskas paātrināšanas funkcija: 15
sekunžu laikā kāpina ātrumu līdz
maksimālajam, tādējādi garantējot viena
paņēmiena procesu
Iebūvēta vada glabātuve
Neslīdoša pamatne
Ātruma iestādījumi: 5 un impulsa režīms
Piederumi
Mērglāze
Dizaina speciﬁkācijas
Korpusa materiāls: Liets alumīnijs
Materiāls krūkai: Borosilikāta stikls
Blendera krūkas materiāls: Stikls
Izstrādājumu nazis: Nerūsējošs tērauds
Krāsa(s): Alumīnijs un pumeka pelēka
Tehniskā speciﬁkācija
Lietderīgā krūkas ietilpība: 1,5 l
Frekvence: 50/60 Hz
Strāvas padeve: 850 W
Spriegums: 220–240 V
Vada garums: 1,2 m
Blendera krūkas ietilpība: 2 l
Izmēri
Kastes izmēri (PxAxD): 39,0 x 31,0 x 30,6
Produkta svars: 5,75 kg
Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 6,91 kg
Vienkārša tīrīšana
Noņemamas detaļas: Drīkst mazgāt trauku
mazgāšanas mašīnā
Līdzenas virsmas: Bez balstiem un malām
Garantija
Pagarināta garantija: 5 gadu produkta
garantija un 15 gadu motora garantija

Smalciniet bez pūlēm, izmantojot dažādus
ātrumus, jo lielie slēdži ir viegli lietojami.
Energoefektīvs 850 W motors
Izstrādāta izturīgai veiktspējai. Pēc reģistrācijas
motors saņem 15 gadu garantiju.
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Robust kolekcijas blenderis ir ražots no augstas
kvalitātes materiāliem, kas padara šo blenderi
par ilgmūžīgi kalpojošu kulinārijas ierīci.
Blendera metāla korpuss, kas paredzēts
darbībai lielas slodzes apstākļos, ir pilnībā
veidots no lieta alumīnija, kas smalcināšanas
laikā uzlabo stabilitāti.

Noturība
Ražots no otrreizēji pārstrādātiem
materiāliem: 24 %
Otrreizēji pārstrādājami materiāli: 83 %
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: 0,4 W

