
 

Máy ép xay 4 trong 1

Viva Collection

 

350 W

2 tốc độ

Trắng/bạc

Máy ép xay 4 trong 1

 

HR1847/00

Đa dạng tối đa, tốn ít công sức
Chế biến sinh tố, nước ép và xay gia vị

Máy ép xay 4 trong 1 giúp bạn ép nước trái cây tươi, xay súp, thịt, làm nước chấm, nước sốt và xay

gia vị, thậm chí làm sữa đậu nành.

Nhiều loại nước ép ngon miệng khác nhau

Máy ép trái cây 350 W với 2 tốc độ ép đượ c trái cây cứng và mềm

Hộc chứa bã 500 ml có thể  tháo rời

Dễ  dàng chế biến thức uống sinh tố bổ dưỡng, ngon miệng

Nhiều tốc độ giúp xay đượ c nguyên liệu mềm và cứng

Cối xay sinh tố dung tích 1000 ml

Bộ lưới lọc giúp sữa đậu nành hoặc nước ép không còn xơ bã

Lưỡ i cắt có thể  tháo rời

Cắt và nghiền nguyên liệu chỉ trong vài giây

Nghiền quả hạch, gia vị hoặc rau thơm

Cắt rau củ  & rau thơm

Nghiền nhuyễn nguyên liệu bằng máy nghiền

Thuận tiện khi cầm tay

Có thể  vệ  sinh bằng máy rửa chén

Thiết kế gọn nhẹ  để  tiện bảo quản
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Những nét chính

Máy ép trái cây 350 W vớ i 2 tốc độ

Máy ép trái cây 350 W với 2 tốc độ ép đượ c trái cây

cứng và mềm

Hộc chứa bã có thể  tháo rờ i

Ép liên tục với ngăn chứa bã ép đến 500 ml có thể  tháo

rời

Nhiều tốc độ

Xay theo nhiều tốc độ khác nhau bằng việc lựa chọn cài

đặt.

Cối xay sinh tố dung tích 1000 ml

Cối xay sinh tố dung tích 1000 ml

Bộ lướ i lọc

Bộ lưới lọc giúp sữa đậu nành hoặc nước ép không còn

xơ bã

Lưỡ i cắt có thể  tháo rờ i

Lưỡ i cắt có thể  tháo rời giúp làm sạch dễ dàng.

Nhấn nút

Nghiền quả hạch, gia vị hoặc rau thơm bằng cách nhấn

nút.

Cắt rau củ & rau thơm

Thưởng thức món salad yêu thích của bạn với các loạ i

rau và rau thơm đượ c cắt nhỏ .

Nghiền nhuyễn nguyên liệu

Nghiền nhuyễn nguyên liệu, làm sốt chấm hoặc sốt

phết bằng máy nghiền

Kiểu dáng nhỏ gọn

Thiết kế gọn nhẹ , dễ dàng bảo quản.

Có thể  vệ  sinh bằng máy rửa chén

Tất cả các bộ phận tháo rời đều có thể  vệ  sinh bằng

máy rửa chén

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.
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Các thông số

Các thông số kỹ thuật

Màu: Trắng và bạc

Chất liệu vỏ máy: nhựa PP

Chất liệu nắp: Nhựa kháng vỡ

Ống ép nguyên liệu: nhựa PP

Thông số chung

Kẹp an toàn

Chân đế chống trượt

Hộc chứa dây nguồn

Cài đặt tốc độ: 2

Dễ  vệ  sinh

Phụ kiện dùng được vớ i máy rửa chén

Phụ kiện

Cối xay thịt

Ca chứa nước ép

Cối xay sinh tố

Cối xay ngũ cốc

Thông số kỹ thuật

Công suất: 350 W

Điện áp: 220-240 V

Tần số: 50/60 Hz

Tần số: 50/60 Hz

Chiều dài dây: 1.2 m

Hộc chứa bã ép:

500 ml

Dung tích bình chứa: 1 l

Kích thước

Kích thước hộp (RxCxS): 232 x 330 x 470

Khối lượng sản phẩm: 2,48 kg

Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói: 3,59 kg
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