
 

 

Philips Daily Collection
Blenderis

450 W
1,25 l plastmasas krūka
4 asmeņu nerūs. tērauda asmens

HR2052/00
Veselīgi kokteiļi, mērces un ledus smalcināšana katru dienu
Ar 450 W jaudu un aizsardzību pret motora pārkaršanu
Tikai Philips piedāvā jums šo uzticamo un ilgtspējīgo blenderi ar izcilu veiktspēju, lai 
pagatavotu zīdainus kokteiļus, smalkas mērces, rūpīgi samaltas garšvielas un sasmalcinātu 
ledu

Ērta lietošana
• Ērti satverams rokturis
• Intuitīva poga ērtai lietošanai
• Iebūvēts strāvas vada uzglabājums nodalījums
• Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Garantēta kvalitāte ilgai darbībai
• Ar aizsardzību pret motora pārkaršanu
• 2 gadu garantija visā pasaulē

Specifikācijas smalku rezultātu iegūšanai
• Triecienizturīga plastmasas krūze
• 4 asmeņu nerūs. tērauda asmens
• 1 ātrums un puls. režīms mīkstiem un cietiem produktiem, piem., ledum
• Jaudīgs 450 W motors smalkai blendēšanai



 Triecienizturīga plastmasas krūze
Lietojot šo izturīgās plastmasas krūku, 
aizmirstiet par plīstošiem traukiem! Šīs krūkas 
tilpums ir 1,5 litri, un tās gatavošanas ietilpība ir 
1,25 litri.

4 asmeņu nerūs. tērauda asmens

4 asmeņu nerūsējošā tērauda asmens efektīvai 
blendēšanai un jaukšanai. Jaunizstrādātais 
asmens blendēs un griezīs mīkstus un cietus 
produktus, ļaujot pagatavot perfektus smūtijus 
un mērces jums un jūsu ģimenei.

1 ātrums un puls. režīms
1 ātrums jaudīgai blendēšanai un puls. režīms 
ledus skaldīšanai.

Jaudīgs 450 W motors

Jaudīgs 450 W motors smalkai blendēšanai. No 
rīta smūtijiem līdz mērcēm un ledus 
skaldīšanai — tas nekad nav bijis tik viegli

Ērti satverams rokturis
Jaunais rokturis ir satverams ar īkšķi, lai viegli 
noturētu un pārnēsātu krūku.

Intuitīva poga ērtai lietošanai

Izvēlieties blendēšanas funkciju vai pulsācijas 
funkciju ar vienu pogu

Iebūvēts strāvas vada uzglabājums 
nodalījums
Ekonomē vietu ar parocīgu vada glabāšanas 
sistēmu zem blendera korpusa.

Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā
Visas noņemamas detaļas var mazgāt trauku 
mazgāšanas mašīnā.

Ar aizsardzību pret motora pārkaršanu

Jūsu Philips blendera motors ir izstrādāts, lai 
nodrošinātu aizsardzību pret pārkaršanu vai 
pārspriegumu lietošanas laikā

2 gadu garantija

Philips piedāvā pilnu 2 gadu garantiju šim 
produktam, lai nodrošinātu, ka jums ir 
produkts ar ilgu kalpošanas laiku lietošanai 
ikdienā.
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Izceltie produkti
Blenderis
450 W 1,25 l plastmasas krūka, 4 asmeņu nerūs. tērauda asmens
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Piederumi
• Iekļauts: Krūka

Tehniskā specifikācija
• Strāvas padeve: 450 W
• Krūkas tilpums: 1,25 l

Dizains
• Krāsa: Balta

Vispārējas specifikācijas
• Produkta funkcijas: Mazgājams trauku mazg. 

mašīnā, Iebūvēta vada glabātuve, Neslīdoša 

pamatne, Impulsa rež.
• Ātruma iestatījumu skaits: 1

Pabeigšana
• Asmens materiāls: Nerūsējošais tērauds
• Krūkas materiāls: Plastmasa

Serviss
• 2 gadu vispasaules garantija

Noturība
• Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli
• Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts papīrs
•
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