
 

Изстисквачка, пасатор,

мелачка и кълцаща приставка

Viva Collection

  350 W

2 скорости

Бяло/ сребристо

Пасатор, уред за нарязване, мелачка

 

HR1847/00

Най-голямо разнообразие, най-малко усилия
Правете здравословни плодови кремове, сокове и подправки

Възможностите са безкрайни с тази сокоизстисквачка и пасатор Philips. Приготвяйте свежи

сокове. Пасирайте домашни супи; хранителни кремове и дори соево мляко. Мелете ядки и

подправки. Приготвяйте салати, сосове и пюрета.

Разнообразие от вкусни сокове

350 W сокоизстисквачка с 2 опции за скорости за меки и твърди плодове

500 мл подвижен контейнер за плодова каша

Лесно приготвяне на вкусни и здравословни кремове

Няколко скорости за меки и твърди продукти

1000 мл пасаторна кана

Филтър за бистър сок и соево мляко

Разглобяем нож

Ситно нарязани съставки и смилане за секунди

Мелете ядки или подправки

Накълцани зеленчуци и подправки

Смилайте продуктите на пюре с мелачката

Удобство на една ръка разстояние

Възможно почистване в съдомиялна машина

Компактна конструкция



Изстисквачка, пасатор, мелачка и кълцаща приставка HR1847/00

Акценти

350 W сокоизстисквачка с 2 скорости

350 W сокоизстисквачка с 2 опции за скорости за

меки и твърди плодове

Подвижен контейнер

Непрекъснато сокоизстискване с 500 мл подвижен

контейнер за плодова каша

Различни скорости

Пасирайте на различни скорости и степени при богат

избор от настройки.

1000 мл кана

1000 мл пасаторна кана

Филтър

Филтър за бистър сок и соево мляко

Разглобяем нож

Подвижен нож за лесно почистване.

Натиснете бутон

Мелете ядки или подправки само с един бутон.

Накълцани зеленчуци и подправки

Наслаждавайте се на любимите си салати с накълцани

зеленчуци и подправки

Смилане на продукти на пюре

Смилайте продуктите на пюре с мелачката и правете

сосове и пасти.

Компактна конструкция

Компактен дизайн за лесно съхранение.

Възможно почистване в съдомиялна машина

Всички разглобяеми части могат да се почистват в

съдомиялна машина.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Кристално бяло със сребърни

акценти

Материал – корпус и щипки: PP

Материал – капак: SAN

Материал – тласкач: PP

Общи спецификации

Предпазни щипки

Вакуумни крачета

Отделение за съхранение на кабела

Настройка на скоростта: 2

Лесно почистване

Подходящи за съдомиялна аксесоари

Аксесоари

Уред за нарязване

Кана за сок

Кана на пасатора

Мелачка

Технически данни

Захранване: 350 W

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50/60 Hz

Честота: 50/60 Hz

Дължина на кабела: 1,2 м

Контейнер за плодова каша:

500 мл

Капацитет - кана на блендера: 1 л

Размери

Размери на кутията (Ш x В x Д): 232 x 330 x 470

Тегло на изделието: 2,48 кг

Тегло вкл. опаковката: 3,59 кг
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