Philips Viva Collection
Blenderis

600 W
2 l plastmasas krūka
ar filtru, dzirnaviņām un
smalcinātāju
ProBlend 5

HR2166/00

Zīdaini zaļš kokteilis tikai dažās sekundēs
Mazāk biezumu ar ProBlend 5 tehnoloģiju*
Šim Philips Viva Collection blenderim ir 600 W motors, 2 l krūka un ProBlend 5 zvaigžņu
asmens, kas apvienojumā rada ideālu beigu rezultātu, pagatavojot dzērienus un pārtiku. Pat
cietāko produktu blendēšana tagad ir vienkārša!
Ērta lietošana
• Izlieta poga ērtai lietošanai
• Impulsa režīms maisīšanai un smalcināšanai
• Ūdens līmeņa indikators un rokturis ērtai lietošanai
• Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā
• Smalcinātājs dārzeņu un gaļas sagriešanai smalkos gabaliņos
• Metāla dzirnaviņu ieliktnis dažādu produktu malšanai
• Filtrs dzidram sojas pienam vai sulai bez sēklām un kauliņiem
Garantēta kvalitāte
• 2 gadu garantija visā pasaulē
Izcils blendera sniegums
• Jaudīgs 600 W motors
• ProBlend 5 staru asmens efektīvai samaisīšanai un jaukšanai
• Liela izmēra neplīstoša krūka smūtiju pagatavošanai ģimenei un draugiem
• Vairāki ātr. iest. mīkstām un cietām sastāvdaļām

HR2166/00

Blenderis

600 W 2 l plastmasas krūka, ar filtru, dzirnaviņām un smalcinātāju, ProBlend 5

Izceltie produkti
600 W motors

Jaudīgs 600 W motors vieglai samaisīšanai un
jaukšanai.
ProBlend 5

Smalcinātājs dārzeņiem un gaļai

Īpaši liels smalcinātāja piederums papildina jūsu
blenderi. Šis smalcinātājs smalcina dārzeņus,
piemēram, sīpolus, kā arī zaļumus, riekstus un
gaļu sīkos gabaliņos.

Impulsa režīms maisīšanai un
smalcināšanai

Varat izmantot pulsācijas režīmu, lai kontrolētu
blendēšanas pakāpi un laiku.
Ūdens līmeņa indikators

Filtrs dzidrai sulai

ProBlend 5 staru asmens efektīvai samaisīšanai
un jaukšanai.
Liela izmēra neplīstoša krūka

Īpaši liels filtrs dzidram sojas pienam vai sulai
bez sēklām un kauliņiem.

Ūdens līmeņa indikators un rokturis ērtai
lietošanai un liešanai.
Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Metāla dzirnaviņu ieliktnis

Lietojot šo izturīgās plastmasas krūku,
aizmirstiet par plīstošiem traukiem! Šīs lielās
krūkas tilpums ir 2 litri, un tās gatavošanas
ietilpība ir 1,5 litri — lai jūs varētu pagatavot
smūtijus, ar kuriem dalīties ar ģimeni vai
draugiem.

Īpaši liels dzirnaviņu piederums ar metāla
ieliktni, lai novērstu skrāpējumus un bezgaršīgu
produktu maisījumu.

Vairāki ātr. iest.

Izlieta poga

Izvēloties iestatījumu, sajauciet sastāvdaļas
dažādos ātrumos un līdz dažādām pakāpēm.

Izlieta poga ērtai lietošanai un labākai ātruma
kontrolei.

Visas noņemamas detaļas var mazgāt trauku
mazgāšanas mašīnā.
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Blenderis

600 W 2 l plastmasas krūka, ar filtru, dzirnaviņām un smalcinātāju, ProBlend 5

Specifikācijas
Dizaina specifikācijas

•
•
•
•

Krāsa(s): Balta un violeta
Korpusa materiāls: Polipropilēns (PP)
Asmens materiāls: Nerūsējošais tērauds
Blendera krūkas materiāls: Stirēna akrilonitrils
(SAN)

Vispārējas specifikācijas

• Neslīdoša pamatne
• Vada glabātuve
• Ātruma iestādījumi: 2 un puls. rež.

Piederumi

• Dzirnaviņas
• Filtrs

Tehniskās specifikācijas

•
•
•
•

Jauda: 600 W
Spriegums: 220–240 V
Lietderīgā krūkas ietilpība: 1.5 l
Frekvence: 50/60 Hz

Tehniskā specifikācija
• Vada garums: 1,0 m
• Maks. krūkas ietilpība: 2 l
•

• Smalcinātājs
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* Salīdzinājumā ar Philips Daily Collection blenderi HR2100

