
 

Sokowirówka, blender,
młynek i rozdrabniacz

Viva Collection

 
350 W

2 prędkości

Biało-srebrny

Blender, rozdrabniacz, młynek

 

HR1847/00

Maksimum różnorodności, minimum wysiłku

Zdrowe koktajle, soki i przyprawy

Sokowirówka i blender firmy Philips zapewniają nieograniczone możliwości.

Można wyciskać świeże soki oraz miksować domowe zupy, odżywcze koktajle, a

nawet mleko sojowe. Można też mielić orzechy i przyprawy, a także

przygotowywać sałatki, dipy i pasty.

Pyszne soki o różnych smakach

Sokowirówka 350 W z 2 ustawieniami prędkości do twardych i miękkich owoców

Odłączany pojemnik na miąższ o pojemności 500 ml

Prosty sposób na smaczne i zdrowe koktajle

Kilka prędkości do miękkich i twardych składników

Dzbanek blendera o pojemności 1000 ml

Filtr zapewnia czysty sok i mleko sojowe

Zdejmowane ostrze

Błyskawiczne siekanie na drobno i mielenie składników

Mieli orzechy, przyprawy i zioła

Rozdrabnianie warzyw i ziół

Można przecierać składniki za pomocą młynka

Wygoda w zasięgu ręki

Możliwość mycia w zmywarce

Mały rozmiar ułatwia przechowywanie
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Zalety

Sokowirówka 350 W z 2 ustawieniami

prędkości

Sokowirówka 350 W z 2 ustawieniami

prędkości do twardych i miękkich owoców

Odłączany pojemnik

Odłączany pojemnik na miąższ o pojemności

500 ml umożliwia dłuższą pracę bez przerwy

Wiele ustawień prędkości

Różnorodne ustawienia pozwalają miksować z

wybraną prędkością i do żądanego stopnia

rozdrobnienia.

Dzbanek o pojemności 1000 ml

Dzbanek blendera o pojemności 1000 ml

Filtr

Filtr zapewnia czysty sok i mleko sojowe

Zdejmowane ostrze

Zdejmowane ostrze ułatwia czyszczenie.

Naciśnij przycisk

Mieli orzechy, przyprawy i zioła za

naciśnięciem przycisku.

Rozdrabnianie warzyw i ziół

Delektuj się ulubionymi sałatkami z

posiekanymi warzywami i ziołami.

Przecieranie składników

Można przecierać składniki za pomocą młynka

i robić dipy i pasty.

Kompaktowa konstrukcja

Małe wymiary ułatwiają przechowywanie

Możliwość mycia w zmywarce

Wszystkie zdejmowane elementy można myć

w zmywarce.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Kolor(y): Biały ze srebrnymi dodatkami

Materiał obudowy i zacisków: Tworzywo PP

Materiał pokrywki: Tworzywo SAN

Materiał popychacza: Tworzywo PP

Informacje ogólne

Zaciski zabezpieczające

Przyssawki

Wbudowany schowek na przewód

Ustawienie prędkości: 2

Łatwe czyszczenie

Akcesoria można myć w zmywarce

Akcesoria

Rozdrabniacz

Dzbanek na sok

Dzbanek blendera

Młynek

Dane techniczne

Moc: 350 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 1,2 m

Pojemnik na miąższ: 500 ml

Pojemność dzbanka blendera: 1 L

Wymiary

Wymiary pudełka (SxWxG): 232 x 330 x 470

Waga produktu: 2,48 kg

Waga wraz z opakowaniem: 3,59 kg
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