
 

Gyümölcscentrifuga,
turmixgép, daráló és aprító

Viva Collection

 
350 W

2 sebességfokozat

Fehér/ezüst

Turmixgép, aprító, daráló

 

HR1847/00

A legkülönbözőbb konyhai műveletek a

legcsekélyebb erőfeszítéssel

Egészséges turmixok, gyümölcslevek és fűszerek

Ezzel a Philips gyümölcscentrifugával és turmixgéppel végtelenek a lehetőségek.

Friss gyümölcslevek készítéséhez. Saját készítésű levesek, tápláló turmixok és akár

szójatej keveréséhez. Dió és fűszerek darálásához. Saláta, mártások és krémek

készítéséhez.

Változatos, ízletes gyümölcslevek

350 W-os, 2 sebességes gyümölcscentrifuga a puha és kemény gyümölcsökhöz

500 ml-es leszerelhető gyümölcshústartály

Nagyszerű és egészséges turmixok – egyszerűen

Több sebesség a lágy és kemény hozzávalók turmixolásához

1000 ml-es turmixkehely

Szűrő gyümölcshús nélküli gyümölcsléhez és szójatejhez

Levehető vágókés

Finomra vágott hozzávalók és darálás másodpercek alatt

Dió, fűszerek és fűszernövények darálásához

Apróra vágott zöldségek és fűszernövények

Hozzávalók pürésítése a darálóval

A kényelem kéznyújtásnyira van

Mosogatógépbe tehető

Kompakt kialakítás
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Fénypontok

350 W-os, 2 sebességes gyümölcscentrifuga

350 W-os, 2 sebességes gyümölcscentrifuga a

puha és kemény gyümölcsökhöz

Kivehető tartály

Folyamatos gyümölcscentrifugálás az 500 ml-

es leszerelhető gyümölcshúsgyűjtő

segítségével

Több sebesség

Turmixoljon különböző sebességfokozatokon,

széles körű beállításokkal.

1000 ml-es kancsó

1000 ml-es turmixkehely

Szűrő

Szűrő gyümölcshús nélküli gyümölcsléhez és

szójatejhez

Levehető vágókés

Levehető vágókés az egyszerű tisztítás

érdekében.

Nyomjon meg egy gombot

Darálja meg a diót, a fűszereket és

fűszernövényeket egyetlen gombnyomással.

Apróra vágott zöldségek és fűszernövények

Élvezze kedvenc salátáit apróra vágott

zöldségekkel és fűszernövényekkel.

Hozzávalók pürésítése

Pürésítse a hozzávalókat a darálóval, és

készítsen mártásokat és krémeket.

Kompakt kialakítás

Kompakt kialakítás, egyszerű tárolás.

Mosogatógépbe tehető

Minden levehető alkatrész mosogatógépben

tisztítható.

A Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): Ragyogó fehér, ezüst díszítéssel

Burkolat anyaga és rögzítőkapcsok: PP

A fedél anyaga: SAN

A nyomórúd anyaga: PP

Általános jellemzők

Rögzítőkapcsok

Tapadókorongos lábak

Beépített kábeltároló

Sebességbeállítás: 2

Egyszerűen tisztítható

Mosogatógépben tisztítható tartozékok

Tartozékok

Aprító

Légyűjtő edény

Turmixkehely

Daráló

Műszaki adatok

Tápellátás: 350 W

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhossz: 1,2 m

Gyümölcshúsgyűjtő: 500 ml

Turmixkehely űrtartalma: 1 l

Méretek

Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 232 x 330 x

470

Termék tömege: 2,48 kg

Tömeg, a csomagolással együtt: 3,59 kg
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