
 

Storcător de fructe, blender,
răzătoare şi tocător

Viva Collection

 
350 W

2 viteze

Alb/argintiu

Blender, tocător, râşniţă

 

HR1847/00

Varietate maximă, efort minim
Preparaţi piureuri, sucuri şi condimente sănătoase

Posibilităţile sunt nelimitate cu acest storcător şi blender de la Philips. Preparaţi

sucuri proaspete. Preparaţi supe de casă; smoothie-uri hrănitoare şi chiar lapte de

soia. Măcinaţi alune şi mirodenii. Preparaţi salate, sosuri şi paste.

O gamă variată de sucuri delicioase

Storcător de fructe de 350 W cu 2 opţiuni de viteză pentru fructe moi şi tari

Recipient pentru pulpă transparent de 500 ml

Smoothie-uri sănătoase, delicioase şi uşor de preparat

Mai multe viteze pentru ingrediente moi şi tari

Vas blender de 1000 ml

Filtru pentru suc limpede şi lapte de soia

Lamă detaşabilă

Ingrediente tocate fin şi măcinare în doar câteva secunde

Măcinaţi nuci, condimente sau ierburi

Legume şi ierburi tocate

Pasaţi ingrediente cu râşniţa

Confort la îndemâna dvs.

Lavabil în maşina de spălat vase

Design compact



Storcător de fructe, blender, răzătoare şi tocător HR1847/00

Repere

Storcător de fructe de 350 W cu 2 viteze

Storcător de fructe de 350 W cu 2 opţiuni de

viteză pentru fructe moi şi tari

Recipient detaşabil

Preparare continuă a sucului, utilizând

recipientul de 500 ml pentru pulpă

Mai multe viteze

Amestecă la viteze şi grade diferite, conform

gamei de setări oferite.

Vas de 1000 ml

Vas blender de 1000 ml

Filtru

Filtru pentru suc limpede şi lapte de soia

Lamă detaşabilă

Lamă detaşabil pentru curăţare uşoară.

Apăsaţi un buton

Măcinaţi nuci, condimente sau ierburi cu o

simplă apăsare de buton.

Legume şi ierburi tocate

Bucuraţi-vă de salatele preferate cu legume şi

ierburi tocate.

Pasaţi ingrediente

Pasaţi ingrediente cu râşniţa şi faceţi sosuri şi

paste.

Design compact

Design compact pentru depozitare uşoară.

Lavabil în maşina de spălat vase

Toate piesele detaşabile sunt lavabile în

maşina de spălat vase

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Specificaţii de design

Culori: Alb strălucitor cu nuanţe argintii

Material carcasă şi cleme: PP

Material capac: SAN

Material element de împingere: PP

Specificaţii generale

Cleme de siguranţă

Picior cu ventuză

Compartiment pentru cablu integrat

Setare de viteză: 2

Uşor de curăţat

Accesorii ce pot fi spălate în maşina de spălat

vase

Accesorii

Tocător

Cană pentru suc

Vasul blenderului

Râşniţă

Specificaţii tehnice

Alimentare: 350 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Lungime cablu: 1,2 m

Recipient pentru pulpă de fructe: 500 ml

Capacitate vas blender: 1 L

Dimensiuni

Dimensiuni carcasă (lxÎxA): 232 x 330 x 470

Greutate produs: 2,48 kg

Greutate cu ambalaj inclus: 3,59 kg
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