
 

Mini mešalnik

Daily Collection

 
350 W

0,6 l

Dodatna steklenica ''On the Go"

 

HR2872/00

Hitro, sveže in zabavno
Kompakten mešalnik s prenosno steklenico "On the Go"

Z novim mini mešalnikom Philips lahko pripravljate različne recepte za napitke,

mlečne napitke, juhe, omake, koktejle … S priročno prenosno steklenico vam

omogoča tudi, da v najljubših pripravljenih napitkih uživate kjerkoli. Dober tek!

Pripravite lastne napitke

Steklenica za mešanje in enostavno prenašanje

Enostavna uporaba

Dele lahko operete v pomivalnem stroju

Sistem za shranjevanje kabla zagotavlja čisto in urejeno kuhinjsko površino.

Snemljivo rezilo mešalnika

Za pripravo popolnih napitkov in hrane

Mešalnik z motorjem moči 350 W

Nezlomljiv vrč mešalnika



Mini mešalnik HR2872/00

Značilnosti Specifikacije

Dele lahko operete v pomivalnem stroju

Vse snemljive sestavne dele lahko pomivate v

pomivalnem stroju.

Motor moči 350 W

350 W za zmogljivo in enostavno mešanje.

Priročna steklenica za uporabo na poti

S prenosno steklenico "On-the-Go" lahko v

napitkih uživate kjerkoli.

Nezlomljiv vrč

Vrč mešalnika iz ojačane plastike preprečuje

razpoke.

Shranjevanje kabla

S sistemom za shranjevanje kabla lahko

enostavno pospravite kabel, da bo vaša

kuhinja čista in urejena.

Snemljivo za enostavno čiščenje

Čiščenje je preprosto in učinkovito, saj lahko s

posode mešalnika odstranite rezilo.

 

Oblikovne specifikacije

Ohišje: ABS, plastika

Rezilo: Nerjavno jeklo

Barva: Rdeča in bela

Material nožev: Nerjavno jeklo

Material steklenice: SAN

Splošne specifikacije

Shranjevanje kabla

Snemljivo rezilo

Nastavitev hitrosti: 1

Tehnične specifikacije

Napajanje: 350 W

Frekvenca: 50/60 Hz

Napetost: 220–240 V

Kapaciteta posode mešalnika: 0,6 L

Prostornina steklenice: 0,6 L

Dodatna oprema

Prenosna steklenica

 

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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