
 

Mini blender

Daily Collection

 
350 W

0,6 l

Accesoriu sticlă On the Go

 

HR2872/00

Rapid, proaspăt şi distractiv
Blender compact cu sticlă portabilă „On the Go”

Noul Mini-Blender de la Philips te ajută să prepari diverse reţete, precum piureuri,

shake-uri, supe, sosuri, cocktailuri… Acum cu sticla sa comodă On-the-Go, te poţi

bucura oriunde de toate băuturile preferate, preparate cu blenderul On-the-Go.

Prepară piureuri personalizate

Recipient pentru amestecare rapidă, pentru transport uşor în călătorii

Uşor de utilizat

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Datorită sistemului de stocare a cablului, suprafaţa bucătăriei tale va fi neaglomerată

şi curată

Lamă de blender detaşabilă

Pentru smoothie perfect şi prepararea alimentelor

Blender cu motor cu puterea de 350 W

Bol de blender rezistent



Mini blender HR2872/00

Repere Specificaţii

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Toate componentele demontabile pot fi

curăţate în maşina de spălat vase.

Motor cu putere de 350 W

Putere de 350 de waţi pentru amestecare

uşoară.

Recipient comod pentru călătorii

Graţie recipientului său On-the-Go, te poţi

bucura de toate băuturile tale oriunde ai fi.

Bol rezistent

Evită crăparea acestui vas de blender din

plastic ranforsat.

Sistem stocare cablu

Graţie funcţiei de depozitare a cablului

blenderului, îl poți depozita cu uşurinţă,

păstrând bucătăria curată şi ordonată.

Curăţare uşoară cu lamă detaşabilă

Curăţă eficient şi cu uşurinţă prin îndepărtarea

lamei din vasul blenderului.

 

Specificaţii de design

Material carcasă: Plastic ABS

Material lamă: Oţel inox

Culori: Roşu şi alb

Material cuţite: Oţel inox

Material din sticlă: SAN

Specificaţii generale

Sistem stocare cablu

Lamă detaşabilă

Setare de viteză: 1

Specificaţii tehnice

Alimentare: 350 W

Frecvenţă: 50/60 Hz

Tensiune: 220-240 V

Capacitate vas blender: 0,6 L

Capacitate sticlă: 0,6 L

Accesorii

Sticlă cu tambur

 

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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