
 

Мини пасатор

Daily Collection

  350 W

0,6 л

Аксесоар бутилка "On the Go"

 

HR2872/00

Бързо, прясно и забавно
Компактен пасатор с преносима бутилка "On the Go"

Новият мини-пасатор Philips Mini-Blender ви помага да приготвите различни рецепти, като

шейкове, супи, сосове, коктейли... Вече с удобната бутилка "On-the-Go" можете да се

наслаждавате на всичките си любими напитки, приготвяни с пасатор, навсякъде. Да ви е

сладко!

Направете крем по ваша рецепта

Бутилка за лесно пренасяне "Blend and go"

Лесна употреба

Всички части са подходящи за съдомиялна

Отделението за прибиране на шнура запазва кухненския плот чист и подреден

Подвижен нож на пасатора

За идеално приготвени шейкове и храна

Пасатор с 350 W мощност на електромотора

Нечуплива мерителна кана на пасатора



Мини пасатор HR2872/00

Акценти Спецификации

Всички части са подходящи за съдомиялна

Всички подвижни детайли могат да бъдат почиствани

в съдомиялна машина.

350 W мощност на мотора

350 W мощност за лесно пасиране и разбиване.

Удобна бутилка за носене

Благодарение на бутилката "On-the-Go" можете да се

наслаждавате на всичките си напитки навсякъде.

Нечуплива мерителна кана

Избягвайте счупвания с тази подсилена пластмасова

мерителна кана на пасатора.

Прибиране на кабела

С отделението за прибиране на кабела на пасатора

можете лесно да прибирате кабела и кухнята ви ще

бъде винаги подредена.

Лесно почистване поради разглобяемия

Лесно и ефикасно почистване чрез изваждане на

ножа от каната на пасатора.

 

Спецификации на дизайна

Материал – корпус: ABS пластмаса

Материал – нож: Неръждаема стомана

Цвят (цветове): Червено и бяло

Материал - ножове: Неръждаема стомана

Материал на бутилката: SAN

Общи спецификации

Прибиране на кабела

Разглобяем нож

Настройка на скоростта: 1

Технически данни

Захранване: 350 W

Честота: 50/60 Hz

Напрежение: 220-240 V

Капацитет - кана на блендера: 0,6 л

Капацитет на бутилката: 0,6 л

Аксесоари

Бутилка-чаша

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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