
Мини пасатор
 

250 W

0,6 л

с различни аксесоари

 

HR2870/50 Бързо, прясно и забавно
Минипасаторът Philips помага в приготвянето на интересни рецепти, например кремове,

шейкове, супи, сосове, екзотични коктейли и старовремски десерти… Само за броени

секунди можете да приготвите до две порции, като използвате вкусни пресни продукти.

Добър апетит!

Лесно почистване

Подвижен режещ блок за лесно почистване

Лесно съхранение

Две разграфени кани с капак

Направете крем по ваша рецепта

Кана за шейк

Сервира две порции

600 мл кана

Изкушаващи рецепти, съвети и трикове

Приложен е сборник с рецепти



Мини пасатор HR2870/50

Акценти Спецификации

600 мл кана

С каната с обем 600 мл можете да съхранявате две

порции.

Разграфени кани с капак

Две разграфени кани с капак, удобни за съхранение и

изливане.

Кълцаща приставка

Приставката за пасатор Philips допълва вашия

пасатор. Тази кълцаща приставка накълцва зеленчуци,

като лук, билки, ядки и месо на дребни парчета.

Разглобяем нож

Лесно и ефикасно почистване чрез изваждане на

ножа от каната.

Приложен е сборник с рецепти

Сборникът с рецепти съдържа рецепти за вкусни

шейкове, супи, коктейли, сосове за топене и много

други.

Кана за шейк

Кана за шейк - направете крем по ваша рецепта и го

отнесете, където си искате.

 

Аксесоари

Кълцаща приставка

Кана за шейк

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Сребристо с черни акценти

Материал - корпус: ABS

Материал - кана: SAN

Материал - ножове: Неръждаема стомана

Общи спецификации

Отделение за съхранение на захранващия кабел

Скорости: 2

Технически спецификации

Капацитет - кана на пасатора: 0,75 л

Кълцаща приставка за големи количества: 350 мл

Кана за шейк за големи количества: 350 мл

Честота: 50/60 Hz

Мощност:

250 W

Напрежение: 220-240 V
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