
 

 

Philips Avance Collection
Blenderis

800 W
2 l stikla krūka
ar lāpstiņu
ProBlend 6

HR2096/00
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oBlend 6 tehnoloģija par 50% smalkākam rezultātam*
ilips blenderis ar ProBlend 6 un 800 W motoru var apstrādāt praktiski visu – no 
gļiem/dārzeņiem līdz ledum. Tā dažāda ātruma funkcija sajauks, sasmalcinās un sagriezīs 
kādā blīvumā un daudzumā kādā vēlaties.

Lietošanas ērtums
• Lāpstiņa ērtai sastāvdaļu samaisīšanai

Vienkārša izmantošana un tīrīšana
• Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, izņemot galveno bloku un asmeņu komplektu
• Vienkārša tīrīšana, jo asmens ir noņemams

Izvēlieties tieši to ātrumu, kas Jums nepieciešams
• Vien. ātr. kontr. ar izg. displeju
• Ieprogrammēta ledus sasmalcināšanas funkcija
• Viena pieskāriena impulsa režīma un kokteiļu pagatavošanas poga

Pagatavojiet lieliskus dzērienus un ātri sasmalciniet ledu
• ProBlend 6 stūru asmens efektīvai blenderēšanai un griešanai
• Maks. 2 l (1,5 l ar ēdienu) augstas kvalitātes stikla krūka
• Jaudīgs 800 W motors
• Unikāls novirzīts krūkas dizains efektīvai sastāvdaļu samaisīšanai



 Unikāla krūka

Asmens, kas novietots krūkas malā, radīs 
turbulenci, sajaucot sastāvdaļas visefektīvākajā 
veidā.

800 W motors

Šim Philips blenderim ir jaudīgs 800 W motors 
efektīvai blenderēšanai, jaukšanai un 
smalcināšanai.

2 l stikla krūka

2 l krūka ir izgatavota no augstas kvalitātes 
stikla, kas ir izturīgs pret skrāpējumiem un 
sniedz iespēju apstrādāt karstus produktus.

Vien. ātr. kontr. ar izg. displeju

Iestatiet blenderi vēlamajā ātrumā, izmantojot 
šo unikālo kontroles pogu.

Ieprogrammēta ledus smalcināšanas 
funkcija

Motors darbosies ar ieprogrammētu darbību 
sekvenci, lai viegli sasmalcinātu ledu, tikai 
nospiežot pogu

Impulsa režīma un kokteiļu pagat. poga

Impulsa režīma poga, lai kontrolētu darbību 
jebkurā brīdī, un kokteiļu pagatavošanas pogu, 
lai iegūtu visgardākos kokteiļus, ar vienu 
piskārienu.

Lāpstiņa

Philips blendera parocīgā lāpstiņa garantē 
drošu maisīšanu produktu blenderēšanas laikā.

Noņemams asmens

Vienkārša tīrīšana, jo asmens bloks ir 
noņemams

Mazgājams trauku mazg. mašīnā

Visas detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas 
mašīnā, izņemot galveno bloku un asmeni
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Izceltie produkti
Blenderis
800 W 2 l stikla krūka, ar lāpstiņu, ProBlend 6
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Tehniskā specifikācija
• Vada garums: 1 m
• Spriegums: 220–240 V
• Strāvas padeve: 800 W
• Frekvence: 50/60 Hz
• Krūkas tilpums: 2 l
• Mērtrauks: 2 l
• Darba ietilpība: 1,5 l

Dizains
• Krāsa: Platīna

Vispārējas specifikācijas
• Produkta funkcijas: Vada glabātuve, Neslīdoša 

pamatne
• Ātruma iestatījumu skaits: 4

Apdare
• Galvenā korpusa materiāls: Alumīnijs
• Asmens materiāls: Nerūsējošais tērauds
• Krūkas materiāls: Stikls
•
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Specifikācijas
Blenderis
800 W 2 l stikla krūka, ar lāpstiņu, ProBlend 6

* Salīdzinājumā ar Philips Nr. 1 blenderi HR2094
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