
 

 

Philips Viva Collection
Blenderis

600 W
2 l stikla krūka
Vairāki ātrumi
Impulsa rež., ledus smalc. poga

HR2170/40
Jaunas garšas katru dienu

Jauciet viendabīgas, garšīgas zupas un veselīgas sulas.
Šis Philips blenderis nodrošina maltīšu dažādību katru dienu. Pagatavojiet svaigu sulu, 
sajauciet mājās pagatavotas zupas vai gatavojiet uzturvielām bagātus dzērienus. 600 W 
jauda un vairāki ātruma iestatījumi paver bezgalīgas iespējas.

Ērta tīrīšana
• Noņemami asmeņi
• Visas noņemamas detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.

Spēcīga veiktspēja
• Īpaši kvalitatīvā stikla krūka nav saskrāpējama un tā neuzsūc smakas.

Vislabākie rezultāti visām receptēm
• Impulsa režīms
• Ledus smalcināšanas poga
• Ilg. darb. īpaši asi roboti asmeņi
• Vairāku ātrumu kontrole



 Īpaši kvalitatīva stikla krūka

Šo augstas kvalitātes stikla krūku nevar saskrāpēt, kā 
arī tajā neveidojas nepatīkama smaka.

Īpaši asi roboti asmeņi

Izmantojot šos ilg. darb. īpaši asos asmeņus, 
sasmalciniet un sajauciet visu līdz pilnībai.

Noņemami asmeņi

Viegla un efektīva tīrīšana, noņemot asmeni no 
krūkas.

Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Visas detaļas, izņemot Philips blendera pamatni, var 
mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.

Ledus smalcināšanas poga

Sasmalciniet ledu, vienkārši nospiežot šo pogu.

Impulsa režīms
Impulsa režīms

Vairāku ātrumu kontrole
Iestatiet blenderi vēlamajā ātrumā, izmantojot šo 
viegli pagriežamo pogu.
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Specifikācijas
Dizaina specifikācijas
• Krāsa(s): Balta ar lavandas krāsas akcentiem
• Korpusa materiāls: PP
• Asmens materiāls: Nerūsējošais tērauds
• Blendera krūkas materiāls: Stikls

Tehniskā specifikācija
• Spriegums: 220–240 V
• Strāvas padeve: 600 W
• Frekvence: 50/60 Hz
• Blendera krūkas ietilpība: 2 l
• Lietderīgā krūkas ietilpība: 1.5 l

Vispārējas specifikācijas
• Ātrumi: vairāki
• Vada glabātuve
•
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Izceltie produkti
Blenderis
600 W 2 l stikla krūka, Vairāki ātrumi, Impulsa rež., ledus smalc. poga
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