Odšťavňovač, mixér,
mlýnek a sekáček
Viva Collection
350 W
Dvě rychlosti
Bílá/stříbrná
Mixér, sekáček, mlýnek

HR1847/00

Maximální rozmanitost, minimální úsilí
Příprava zdravých jemných pokrmů, šťáv a koření
S odšťavňovačem a mixérem Philips jsou možnosti neomezené. Připravujte
čerstvou šťávu. Mixujte domácí polévky, výživné smoothies a dokonce i sojové
mléko. Můžete mlít oříšky a koření. Také připravovat saláty, zálivky a omáčky.
Nabídka čerstvých šťáv
350W odšťavňovač se 2 volbami rychlosti pro měkké a tvrdé ovoce
500ml odnímatelná nádoba na dužninu
Zdravé a chutné smoothies jednoduše
Více rychlostí pro měkké i tvrdé přísady
1000ml nádoba mixéru
Filtr pro čistou šťávu a sojové mléko
Odnímatelný nůž
Jemně nasekané přísady a mletí za několik sekund
Mleté ořechy, koření nebo bylinky
Sekaná zelenina a bylinky
Příprava pyré z přísad pomocí mlýnku
Pohodlná práce na dosah ruky
Lze mýt v myčce
Kompaktní provedení
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Přednosti
350W odšťavňovač se 2 rychlostmi

Filtr

Lze mýt v myčce

350W odšťavňovač se 2 volbami rychlosti pro
měkké a tvrdé ovoce

Filtr pro čistou šťávu a sojové mléko

Všechny snímatelné části lze umístit do myčky.

Odnímatelná nádoba

Odnímatelný nůž
Odnímatelná nožová jednotka pro snadné
čištění.
Stisknutí tlačítka

Souvislé odšťavňování s 500ml odnímatelnou
nádobou na dužninu
Více rychlostí

Mleté ořechy, koření nebo bylinky pouhým
stisknutím tlačítka.
Sekaná zelenina a bylinky

Mixování při různých rychlostech a na různý
stupeň s volitelným nastavením.
1000ml nádoba

Vychutnejte si své oblíbené saláty se sekanou
zeleninou a bylinkami.
Příprava pyré z přísad
Připravujte pyré z přísad pomocí mlýnku a
namíchejte zálivky a omáčky.
Kompaktní provedení
Kompaktní provedení pro snadné uskladnění.

1000ml nádoba mixéru

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips umožňují
snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.
Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti
ochrany životního prostředí v jedné nebo
několika oblastech, na které se společnost
Philips zaměřuje – energetická úspornost,
obalové materiály, nebezpečné látky,
hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá
dlouhá životnost.
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Speciﬁkace
Speciﬁkace provedení
Barva(y): Zářivě bílá se stříbrným nádechem
Materiál krytu a svorky: PP
Materiál víka: SAN
Materiál posunovače: PP
Obecné speciﬁkace
Bezpečnostní svorky: Ano
Přísavné nožičky: Ano
Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano
Nastavení rychlosti: 2

Snadné čištění
Příslušenství lze mýt v myčce: Ano
Příslušenství
Sekáček: Ano
Džbán na šťávu: Ano
Nádoba mixéru: Ano
Mlýnek: Ano
Technické údaje
Spotřeba: 350 W
Napětí: 220–240 V
Frekvence: 50/60 Hz
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Délka kabelu: 1,2 m
Nádoba na dužninu: 500 ml
Kapacita nádoby mixéru: 1 l
Rozměry
Rozměry krabice (Š x V x H): 232 x 330 x 470
Hmotnost výrobku: 2,48 kg
Hmotnost včetně balení: 3,59 kg

