
 

Mini blenderis

Daily Collection

 
350 W

0,6 l

"On the Go" pudelīte

 

HR2872/00

Ātri, svaigi un jautri
Kompakts blenderis ar pārnēsājamu "On The Go" pudelīti

Jaunais Philips Mini blenderis palīdz jums pagatavot interesantas receptes,

piemēram, augļu dzērienus, zupas, mērces, kokteiļus… Tagad, izmantojot ērto On-

the-Go pudelīti, varat baudīt visus jūsu iecienītos blenderētos dzērienus jebkurā

vietā. Izbaudiet!

Izgatavojiet savu īpašo kokteili

Blend&Go pudelīte ērtai pārnēsāšanai

Vienkārša lietošana

Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Vada glabātuve palīdz saglabāt darba virsmu virtuvē tīru un kārtīgu

Noņemams blendera asmens

Neatkārtojamu kokteiļu un ēdienu pagatavošanai

Blenderis ar 350 W motora jaudu

Triecienizturīga blendera krūka



Mini blenderis HR2872/00

Izceltie produkti Specifikācijas

Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Visas noņemamas detaļas var mazgāt trauku

mazgāšanas mašīnā.

350 W motora jauda

350 W jauda vieglai blendēšanai un

jaukšanai.

Ērta pārnēsājama pudelīte

Pateicoties On-the-Go pudelītei, varat baudīt

visus savus dzērienus jebkurā vietā.

Triecienizturīga krūka

Izturīgā plastmasas blendera krūka ir

aizsargāta pret saplīšanu.

Vada glabātuve

Izmantojot blendera vada glabātuvi, varat ērti

glabāt vadu, un tas netraucēs darboties virtuvē.

Vienkārša tīrīšana ar noņemamu

Viegla un efektīva tīrīšana, noņemot asmeni

no blendera krūkas.

 

Dizaina specifikācijas

Korpusa materiāls: ABS plastmasa

Asmens materiāls: Nerūsējošs tērauds

Krāsa(s): Sarkana un balta

Nažu materiāls: Nerūsējošs tērauds

Pudelītes materiāls: SAN

Vispārējas specifikācijas

Vada glabātuve

Noņemams asmens

Ātruma iestādījumi: 1

Tehniskā specifikācija

Strāvas padeve: 350 W

Frekvence: 50/60 Hz

Spriegums: 220–240 V

Blendera krūkas ietilpība: 0,6 l

Pudelītes tilpums: 0,6 l

Piederumi

Pudelīte

 

Philips videi draudz. logotips

Philips videi draudzīgie produkti var

samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un

CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina

ievērojamu vides aizsardzību vienā vai

vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās

— energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde un

utilizācija, un uzticamība ekspluatācijas laikā.
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