
 

Sokovnik, mešalnik,
mlinček in sekljalnik

Viva Collection

 
350 W

2 hitrosti

Bela/srebrna

Mešalnik, sekljalnik, mlinček

 

HR1847/00

Največja raznolikost, najmanj napora
Pripravite zdrave napitke, sokove in začimbe

Sokovnik in mešalnik Philips vam nudi brezmejne možnosti. Pripravljajte sveže

sokove. Zmešajte domače juhe; hranljive napitke in celo sojino mleko. Zmeljite

oreščke in začimbe. Pripravljajte solate, omake in paste.

Široka izbira okusnih sokov

Sokovnik z močjo 350 W in možnostjo 2 nastavitev hitrosti za mehko in trdo sadje

500 ml snemljiva posoda za tropine

Enostavna priprava okusnih in zdravih napitkov

Več hitrosti za mehke in trde sestavine

1000 ml posoda mešalnika

Filter za čist sok in sojino mleko

Snemljivo rezilo

Fino nasekljane sestavine in mletje v nekaj sekundah

Zmeljite oreške, začimbe in zelišča

Nasekljana zelenjava in zelišča

Spasirajte sestavine z mlinčkom

Pripravno na dosegu roke

Primerno za pomivalni stroj

Kompaktna zasnova



Sokovnik, mešalnik, mlinček in sekljalnik HR1847/00

Značilnosti

Sokovnik z močjo 350 W in 2 nastavitvama

hitrosti

Sokovnik z močjo 350 W in možnostjo 2

nastavitev hitrosti za mehko in trdo sadje

Snemljiva posoda

500 ml snemljiva posoda za tropine omogoča

neprekinjeno iztiskanje soka

Različne hitrosti

Z izbiro nastavitve meša z različnimi hitrostmi

in na različnih stopnjah.

1000 ml posoda

1000 ml posoda mešalnika

Filter

Filter za čist sok in sojino mleko

Snemljivo rezilo

Snemljivo rezilo za enostavno čiščenje

Pritisnite gumb

Samo s pritiskom na gumb zmeljite oreške,

začimbe in zelišča.

Nasekljana zelenjava in zelišča

Uživajte v svojih najljubših solatah z

nasekljamo zelenjavo in zelišči.

Spasirajte sestavine

Spasirajte sestavine z mlinčkom in napravite

omake in paste.

Kompaktna zasnova

Kompaktna zasnova za enostavno

shranjevanje.

Primerno za pomivalni stroj

Vse snemljive dele lahko perete v pomivalnem

stroju.

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.

 



Sokovnik, mešalnik, mlinček in sekljalnik HR1847/00

Specifikacije

Oblikovne specifikacije

Barva: Svetlo bela s srebrnimi odtenki

Material ohišja in objemk: PP

Material pokrova: SAN

Material potiskala: PP

Splošne specifikacije

Varnostne objemke

Vakuumske noge

Prostor za shranjevanje kabla

Nastavitev hitrosti: 2

Enostavno čiščenje

Nastavki so primerni za pomivalni stroj

Pribor

Sekljalnik

Vrč za sok

Posoda mešalnika

Mlinček

Tehnične specifikacije

Napajanje: 350 W

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Dolžina kabla: 1,2 m

Posoda za tropine: 500 ml

Kapaciteta posode mešalnika: 1 l

Dimenzije

Dimenzije škatle (Š x V x G): 232 x 330 x 470

Teža izdelka: 2,48 kg

Teža vključno z embalažo: 3,59 kg
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