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350 W

0,6 l

Prenosná fľaša ako
príslušenstvo

 

HR2872/00 Rýchle, čerstvé a zábavné
Kompaktný mixér s prenosnou fľašou na cesty

Nový minimixér Philips umožňuje pripraviť rôzne recepty, ako napríklad krémové

smoothies, mixované nápoje, polievky, studené omáčky či koktaily… A teraz si

vďaka praktickej prenosnej fľaši môžete vychutnávať všetky svoje obľúbené

mixované nápoje kdekoľvek. Dobru chuť!

Vytvorte svoju vlastnú lahôdku

Ľahko prenosná fľaša na mixovanie

Jednoduché používanie

Všetky časti sú umývateľné v umývačke

Vďaka praktickému úložnému priestoru na kábel zostáva kuchyňa uprataná

Odnímateľná čepeľ mixéra

Na prípravu dokonalých koktejlov a jedál

Mixér s výkonným 350 W motorom

Nerozbitná nádoba mixéra



Minimixér HR2872/00

Hlavné prvky Technické údaje

Všetky časti sú umývateľné v umývačke

Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v

umývačke riadu.

Motor s výkonom 350 W

350 W motor na jednoduché mixovanie a

miešanie.

Praktická prenosná fľaša

Vďaka prenosnej fľaši si môžete kdekoľvek

vychutnať všetky svoje nápoje.

Nerozbitná nádoba

Vďaka zosilnenej plastovej nádobe mixéra

predídete rozbitiu.

Odkladanie kábla

Úložný priestor na kábel vám pomôže odložiť

kábel od mixéra jednoduchšie a udržať v

kuchyni poriadok a čistotu.

Ľahké čistenie vďaka odnímateľnej

Čistite jednoducho a účinne oddelením čepele

od nádoby mixéra.

 

Špecifikácia dizajnu

Materiál plášťa: Plast ABS

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Farba(y): Červená a biela

Materiál nožov: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál fľaše: SAN

Všeobecné špecifikácie

Odkladanie kábla

Odnímateľná čepeľ

Nastavenie rýchlosti: 1

Technické špecifikácie

Príkon: 350 W

Frekvencia: 50/60 Hz

Napätie: 220-240 V

Objem nádoby mixéra: 0,6 D

Kapacita fľaše: 0,6 D

Príslušenstvo

Fľaša Tumbler

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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