El blenderi
Daily Collection
550 W, plastik çubuk
ProMix
0,5 L Ölçek
1 hız

Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler
Mükemmel kıvamlı çorbalar, püreler ve shake'ler için
HR1600/01

Philips Daily Collection El blenderi, 550 Watt gücü benzersiz şekilde tasarlanmış
karıştırma tabanıyla birleştirir. Çorba, püre ve shake hazırlarken mükemmel
sonuçlar ortaya çıkarır. Sağlıklı yiyecekler hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Sadece birkaç saniye içinde harika bir sonuç
Optimum akış ve karıştırma performansı için üçgen şekil
Kullanım kolaylığı
Blender çubuğunu çıkarmak için 2 düğmeli açma sistemi
Tek düğme
Kolay tutulabilen ince tutma yeri
Mükemmel çorbalar, püreler ve shake'ler için
Güçlü 550 W motor

El blenderi

HR1600/01

Özellikler

Teknik Özellikler

ProMix karıştırma teknolojisi

Tek düğme

Aksesuarlar
Ölçek: 0,5 L
Tasarım özellikleri
Renk(ler): Beyaz
Malzeme çubuğu: Plastik
Ana Malzeme: PP ve kauçuk
Malzeme ölçeği: SAN
Malzeme bıçağı: Paslanmaz çelik

Philips el blenderi ProMix teknolojisi, prestijli
Stuttgart Üniversitesi ile birlikte geliştirildi. Bu,
daha tutarlı ve hızlı karıştırma sağlayan
gelişmiş bir teknolojidir. Philips el blenderinin
benzersiz ProMix karıştırma teknolojisi
muhteşem çorbalar ve smoothie'ler hazırlamak
amacıyla optimum akış ve maksimum
performans sağlamak için üçgen şeklindedir.

Kolay kullanım için tek düğme.
İnce tutma yeri

Genel özellikler
Sökülebilir gövde: 2 düğmeli
Hız ayarı: 1
Teknik spesiﬁkasyonlar
Kordon uzunluğu: 1,25 m
Frekans: 50/60 Hz
Güç: 550 W
Gerilim: 220V-240 V

2 düğmeli açma sistemi

Daily Collection El blenderi, kolay tutulabilen
ince tutma yerine sahiptir.
Güçlü 550 W motor

Philips el blenderinin 2 düğmeli açma
sistemiyle kolay temizlik için blender
çubuğunu çıakrmak oldukça kolaydır.

En zorlu malzemeler için güçlü 550 W motor.
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Philips Yeşil Logosu
Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji
tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor.
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.

