Philips Daily Collection
Blender

350 W
1,5 L Plastik Sürahili
filtreli
2 hız ayarlı ve darbe düğmeli

HR2004/70

Zorlu karıştırma işleri daha kolay
5 bıçaklı kesici ve 350 W motora sahip blender
Bu Philips blender HR2004/70 size mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 350 W motor,
1,5 L hazne ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay.
Easy to clean
• Tüm parçalar bulașık makinesinde yıkanabilir
Kalite garantili
• 2 yıl garanti
Temizlemesi kolay
• Takılıp çıkarılabilir bıçak
For perfect end results
• Kırılmaya dayanıklı hazne
• Daha temiz meyve suyu ve soya sütü için filtre
• Dayanıklı tırtıklı bıçaklar
For perfect end results
• Yumușak ve sert gıdalar için farklı hızlar
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Özellikler
2 yıl garanti

Takılıp çıkarılabilir bıçak

Çoklu hız ayarı

2 yıl boyunca tam garantili.

Kolay ve etkili temizlik için bıçağı hazneden
çıkarın.

Bu Philips blender çeșitli ayar seçenekleriyle
farklı hızlarda ve derecelerde malzemeleri
karıștırır.

Bulașık makinesinde yıkanabilir
Daha temiz meyve suyu ve soya sütü için
filtre

Dayanıklı tırtıklı bıçaklar

Sökülebilir tüm parçalar bulașık makinesinde
yıkanabilir.
Kırılmaya dayanıklı hazne

Bu güçlendirilmiș plastik hazne asla kırılmaz.

Bu Philips blenderle soya sütü veya çekirdeksiz
meyve suyunu kolayca karıștırın.

Bu dayanıklı, son derece keskin Philips blender
bıçakları doğrama ve karıștırma için
mükemmeldir.
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Teknik Özellikler
Aksesuarlar

Teknik özellikler

• Öğütücü
• Filtre

Tasarım özellikleri
•
•
•
•

Renkler: Mavi desenli beyaz
Ana Malzeme: PP
Bıçak malzemesi: Paslanmaz çelik
Blender sürahisi malzemesi: SAN

•
•
•
•

Gerilim: 220-240 V
Güç: 350 W
Frekans: 50/60 Hz
Kapasiteli blender haznesi: 0,4 L

Genel özellikler
• Hız ayarı

Genel özellikler

• Entegre kablo yuvası
•
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