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Mengt, hakt en maalt met gemak
Met motor van 350 W voor snel resultaat

Geniet snel en gemakkelijk van smoothies, shakes, dipsauzen, ijskoude cocktails en gemalen kruiden voor uw

favoriete gerechten. De motor van 350 W, het 4-sterrenmes en de compacte, ergonomische kan werken

naadloos samen voor geweldige resultaten.

Voor heerlijke smoothies en snelle bereiding van eten

Krachtige motor van 350 W voor gladdere mixresultaten

Vermaal ijs en andere harde ingrediënten

Twee snelheidsstanden voor fijner mengen

Geniet van gezonde smoothies, thuis of onderweg

Tumbler die past in uw bekerhouder

Compact ontwerp

Gemakkelijk schoon te maken

Afneembaar 4-sterrenmes voor eenvoudig schoonmaken

Vaatwasmachinebestendige accessoires

Geniet van verschillende mixen, dipsauzen en meer

Inclusief multihakker om eenvoudig groenten te hakken



Miniblender HR2603/90

Kenmerken

Motor van 350 W

U maakt snel en eenvoudig de gladste

resultaten. Blend uw favoriete ingrediënten in

slechts 30 seconden fijn met de krachtige

motor van 350 W en het 4-sterrenmes.

Eindeloos variëren

Of u nu een groentedip of gezonde smoothies

maakt, de miniblender kan het allemaal.

Vermaal zelfs de hardste ingrediënten, van

kiwi's tot ijsblokjes.

Twee snelheidsstanden

Bepaal hoe snel en hoe fijn u de ingrediënten

wilt mixen met de knoppen voor twee

snelheidsstanden om zo keer op keer de

perfectie smoothie te maken.

Tumbler voor onderweg

Zelfs in uw drukke leven kunt u elke dag

eenvoudig gezonde smoothies maken en

meenemen. Blend uw ingrediënten in de

tumbler en neem een gezonde smoothie mee

voor onderweg.

Compact ontwerp

Dankzij het compacte en moderne ontwerp

kunt u uw miniblender op uw aanrecht

neerzetten. Zo is de blender altijd binnen

handbereik voor die drukke en haastige dagen.

Quick clean

U kunt de prestaties van uw blender eenvoudig

optimaal houden. Het 4-sterrenmes is

afneembaar van de blenderkan zodat u die na

elk gebruik eenvoudig en zonder gedoe kunt

schoonmaken.

Vaatwasmachinebestendig

Geniet van het gemak van afneembare

accessoires die u in de vaatwasmachine kunt

schoonmaken.

Multihakker

U hebt oneindig veel mogelijkheden met uw

multihak-accessoire. Maak verschillende dips,

stoofpotten en sauzen met uw veelzijdige

hakmolen, die ideaal is voor het hakken van

groenten zoals uien, kruiden, noten en vlees.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Accessoires

Inclusief: Kan, Tumbler voor onderweg,

Multihakker

Algemene specificaties

Aantal snelheidsstanden: 2

Productkenmerken:

Vaatwasmachinebestendig, Antislipvoetjes

Kabelhouder: n.v.t.

Technische specificaties

Vermogen: 350 W

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50-60 Hz

Blender, toeren per minuut (max.): 21080 -

28520 toeren per minuut

Capaciteit kan: 1 l

Capaciteit kan: 0,6 l

Capaciteit tumbler: 0,7 l

Effectieve capaciteit tumbler: 0,6 l

Effectieve capaciteit multihakker: 150 ml

Snoerlengte: 0,85 m

Maximaal vermogen: 350 W

maximumsnelheid:: 2

Snelstopschakelaar

Ontwerp

Kleur: Deep Black

Afwerking

Materiaal hoofdunit: Plastic

Materiaal kan: SAN

Materiaal accessoires: Plastic

(tumbler/multihakker)

Materiaal mes: Roestvrij staal

Schakelaar: Plastic

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 108 x 108 x

334 mm

Productgewicht: 1,14 kg

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
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