
 

Odšťavovač, mixér, mlynček
a nástavec na sekanie

Viva Collection

 

350 W

2 rýchlosti

 

HR1847/00

Maximálne rozmanité funkcie, minimálna

námaha

Vytvorte zdravé krémy, džúsy a koreniny

Možnosti využitia tohto odšťavovača a mixéra Philips sú nekonečné. Pripravte

čerstvé šťavy. Vyrábajte domáce krémové polievky, výživné kokteily a dokonca aj

sójové mlieko. Pomeľte orechy a koreniny. Pripravuje šaláty, omáčky a kaše.

Bohatý výber lahodných džúsov

350 W odšťavovač s 2 nastaveniami rýchlosti pre mäkké aj tvrdé ovocie

500 ml odnímateľná nádoba na dužinu

Chutné a zdravé kokteily bez námahy

Niekoľko rýchlostí pre mäkké aj tvrdé prísady

1000 ml nádoba mixéra

Filter pre čistú šťavu a sójové mlieko

Odnímateľná čepeľ

Najemno nakrájané alebo pomleté prísady za niekoľko sekúnd

Pomeľte orechy, koreniny alebo bylinky

Nasekaná zelenina a bylinky

Pripravuje pyré z prísad pomocou mlynčeka

Pohodlné ovládanie dotykom prstov

Vhodné na čistenie v umývačke riadu

Kompaktný dizajn
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Hlavné prvky

350 W odšťavovač s 2 rýchlosťami

350 W odšťavovač s 2 nastaveniami rýchlosti

pre mäkké aj tvrdé ovocie

Odnímateľná nádoba

Plynule odšťavujte vďaka odnímateľnej 500 ml

nádobe na dužinu

Viacrýchlostný

Pomocou rôznych nastavení mixujte pri

rôznych rýchlostiach a na rôzne stupne.

1000 ml nádoba

1000 ml nádoba mixéra

Filter

Filter pre čistú šťavu a sójové mlieko

Odnímateľná čepeľ

Odnímateľná čepeľ pre jednoduché čistenie.

Stačí stlačiť tlačidlo

Pomeľte orechy, koreniny alebo bylinky

stlačením jedného tlačidla.

Nasekaná zelenina a bylinky

Vychutnajte si obľúbené šaláty s nasekanou

zeleninou a bylinkami.

Pripravuje pyré

Pomeľte prísady na pyré a pripravte omáčky a

pasty.

Kompaktný dizajn

Kompaktný dizajn na jednoduché odkladanie.

Vhodné na čistenie v umývačke riadu

Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v

umývačke riadu.

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Jasne biela so striebornými prvkami

Materiál puzdra a svoriek: PP

Materiál veka: SAN

Zatláčadlo: PP

Všeobecné špecifikácie

Bezpečnostná svorka: áno

Prísavka: áno

Integrovaný priestor na uloženie kábla: áno

Nastavenie rýchlosti: 2

Jednoduché čistenie

Príslušenstvo umývateľné v umývačke riadu:

áno

Príslušenstvo

Nástavec na sekanie: áno

Nádoba na džús: áno

Nádoba na miešanie: áno

Mlynček: áno

Technické špecifikácie

Príkon: 350 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 1,2 m

Nádoba na dužinu: 500 ml

Objem nádoby mixéra: 1 l

Rozmery

Rozmery škatule (Š x V x H): 232 x 330 x 470

Hmotnosť výrobku: 2,48 kg

Hmotnosť vrátane balenia: 3,59 kg
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