
 

 

Philips
Blenderis

600 W
2 l plastmasas krūka
ar dzirnaviņām
5 ātrumi un impulsa rež.

HR2061/00
Jaunas garšas katru dienu

Jauciet viendabīgas, garšīgas zupas un veselīgas sulas.
Šis Philips blenderis ir jūsu ceļš uz maltīšu dažādību katru dienu. Izspiediet paši savu svaigu 
sulu. Sajauciet mājās pagatavotas zupas. Vai pagatavojiet bagātīgus augļu dzērienus. 600 
W, vairāki ātruma iestatījumi un click-on dzirnaviņas paver bezgalīgas iespējas.

Nevainojamam gala rezultātam
• 5 ātrumi un impulsa režīms

Ērta tīrīšana
• Noņemams asmens

Spēcīga veiktspēja
• Triecienizturīga krūka

Nevainojama sasmalcināšana un sajaukšana
• Ilg. darb. robotie asmeņi

Jaudīgs
• 600 vati



 Dzirnaviņas

Izmantojot šīs unikālās click-on dzirnaviņas, 
sasmalciniet riekstus un pupiņas.

Ledus smalcināšanas poga

Sasmalciniet ledu, vienkārši nospiežot šo pogu.

Triecienizturīga krūka

Izvairieties no bojājumiem ar šo pastiprināto 
plastmasas krūku.

Ilg. darb. robotie asmeņi

Izmantojot šos ilg. darb., īpaši asos Philips blendera 
asmeņus, sasmalciniet un sajauciet visu līdz pilnībai.

Noņemams asmens

Viegla un efektīva tīrīšana, noņemot asmeni no 
krūkas.

5 ātrumi un impulsa režīms
Šis Philips blenderis blenderē ar vairāk ātrumiem un 
pakāpēm, ko nodrošina iestatījumu izvēlne.

600 vati
Izmantojot jaudīgo 600 vatu motoru, viegli sajauciet, 
sasmalciniet un saskaldiet visas sastāvdaļas.
HR2061/00

Specifikācijas
Dizaina specifikācijas
• Krāsa(s): Balts ar dzeltenu un metāla akcentiem
• Korpusa materiāls: PP
• Asmens materiāls: Nerūsējošais tērauds
• Blendera krūkas materiāls: SAN

Piederumi
• Dzirnaviņas

Tehniskā specifikācija
• Spriegums: 220–240 V
• Strāvas padeve: 600 W
• Frekvence: 50/60 Hz
• Blendera krūkas ietilpība: 2 l

Vispārējas specifikācijas
• Iebūvēta vada glabātuve
• Ātruma iestādījumi: 5 un impulsa režīms
•
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Izceltie produkti
Blenderis
600 W 2 l plastmasas krūka, ar dzirnaviņām, 5 ātrumi un impulsa rež.
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