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Intuitīvs

Easy

Jaudīgs

 

HR2545/00

Ātra un efektīva blendēšana ar vienu pieskārienu
Baudiet mājās viegli pagatavojamus un veselīgus ēdienus

katru dienu

Ar jaudīgu motoru un unikālu ergonomisku dizainu jaunais ikdienā lietojamais

rokas blenderis nodrošina ātru un efektīvu blendēšanu ar vienu pieskārienu pogai

un tādējādi palīdz jums bez piepūles katru dienu pagatavot veselīgas maltītes

mājas apstākļos

Vienkārša lietošana

Pretizšļakstīšanās asmens aizsargs

Ergonomisks dizains

Vienas pogas atbrīvošanas sistēma

Ātra un efektīva blendēšana

700W jaudīgs motors

ProMix uzlabotā blendēšanas tehnoloģija

Turbo funkcija vēl lielākai jaudai

Daudzveidība

Kompakts smalcinātājs



ProMix rokas blenderis HR2545/00

Izceltie produkti Specifikācijas

Jaudīgs motors

Jaudīgais 700W motors nodrošinās jaudīgu

blendēšanu jūsu mājās pagatavotajām

ikdienas maltītēm

Pretizšļakstīšanās asmens aizsargs

Īpašas viļņa formas blendera kāta apakšējā

daļā nodrošina to, lai blendēšanas laikā

nebūtu nekādas šļakstīšanās vai netīrības.

Kompakts smalcinātājs

Ar pievienojamo kompakto smalcinātāju

varēsiet viegli sasmalcināt zaļumus, riekstus,

sieru, šokolādi un sīpolus.

Ergonomisks dizains

Pateicoties tā izturīgajam un ergonomiskajam

dizainam, tas ir ērts un vienkārši lietojams.

ProMix tehnoloģija

Izstrādāts kopā ar prestižo Štutgartes

universitāti, Philips ProMix ir unikāla,

mūsdienīga tehnoloģija, kas izmanto īpašu

trīsstūrveida formu, lai nodrošinātu optimālu

produktu plūsmu un maksimālu veiktspēju

ātrākai un vienmērīgākai blendēšanai.

Vienas pogas atbrīvošanas sistēma

Viegli pievienojami un atvienojami piederumi

dažādām funkcijām, tikai piespiežot vienu

pogu.

Turbo funkcija vēl lielākai jaudai

Ar Philips rokas blendera turbo funkciju jūs

varēsiet sablendēt pat viscietākās sastāvdaļas,

tikai ar vienu pogas spiedienu.

Piederumi

Iekļauts: Krūka, Putotājs, XL smalcinātājs

Izcelsmes valsts

Ražots: Ķīna

Vispārējas specifikācijas

Ātruma iestādījumi: 2 (tostarp turbo)

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

Tehniskā specifikācija:

Strāvas padeve: 700 W

Dizains

Krāsa: Balta

Dizaina specifikācijas

Korpusa materiāls: Plastmasa

Roktura materiāls: Metāls
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