
 

 

Philips Viva Collection
Blender

350 W
ProBlend 5
Tabung Tritan 2L

HR2157/90
Membuat smoothie beku yang sempurna

Menghancurkan es 20% lebih cepat dengan ProBlend 5
Menghancurkan es dalam hitungan detik untuk membuat minuman dan smoothie beku 
yang lezat, berkat teknologi ProBlend5. Tabung Duravita Tritan yang tahan banting tetap 
transparan, dan aman untuk mesih pencuci piring.

Kualitas terjamin
• Jaminan 2 tahun

Mudah membersihkan
• Semua bagian aman dlm mesin cuci piring

Practically unbreakable jar
• Tabung Duravita Tritan - tidak berbau, tidak berkarat

Smooth blending with ice crushing
• Setelan kecepatan yang dapat disesuaikan
• Menghancurkan es dalam hitungan detik dengan ProBlend5
• Pencacah mini untuk mencacah bahan lembut
• Motor 350W yang kuat untuk hasil yang halus



 Jaminan 2 tahun

Dengan jaminan 2 tahun di seluruh dunia.

Aman untuk mesin cuci piring
Semua komponen lepas-pasang, dapat dicuci dalam 
mesin pencuci piring.

Setelan kecepatan yang dapat 
disesuaikan
Memblender pada berbagai kecepatan dengan setelan 
kecepatan yang dapat disesuaikan.

Menghancurkan es dengan ProBlend5
Pisau dengan teknologi ProBlend5 memungkinkan es 
dihancurkan dalam hitungan detik untuk 
menghasilkan smoothie beku sempurna.

Tabung Duravita Tritan
Tabung Tritan terbuat dari copolyester dan tahan 
banting. Tidak berbau atau berkarat. Ideal untuk 
smoothie favorit Anda.

Perajang mini
Gunakan pencacah mini untuk mencacah bahan lunak 
seperti rempah-rempah, cabai, bawang, dan daging

Motor 350 W yang kuat
Motor 350 W yang kuat untuk memblender halus. 
Dari smoothie, saus/bumbu, dan menghancurkan es 
dengan mudah
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Spesifikasi teknis
• Daya: 350 W

Aksesori
• Termasuk: Perajang mini

Layanan
• Garansi 2 tahun di seluruh dunia

Keberlanjutan
• Kemasan: > 90% material daur ulang
• Petunjuk Pengguna: 100% kertas daur ulang

Spesifikasi umum
• Fitur produk: Aman di mesin cuci piring, Kaki anti-

selip
•

Spesifikasi
Blender
350 W ProBlend 5, Tabung Tritan 2L
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