
 

Minihurtigmikser

Daily Collection

 

350 W

0,6 l

med minihakker

 

HR2874/00

Raskt, friskt og morsomt
Kompakt hurtigmikser med bærbar On The Go-flaske

Den nye minimikseren fra Philips gjør at du kan tilberede forskjellige oppskrifter

som smoothies, drikker, supper, dipp, cocktaildrikker … Med den praktiske On-the-

Go-flasken kan du nyte favorittdrikkene overalt. Nyt det!

Lag din egen smoothie

Flaske for å blande i en fei og ta med seg

For perfekte smoothies og tilbereding av mat

Hurtigmikser med motor på 350 W

Uknuselig hurtigmikserbeger

Hurtigmikser med flere hakker for myke og harde ingredienser

Hurtigmikserfilter for klar juice og soyabønnemelk

Lett å bruke

Avtakbar hurtigmikserkniv

Ledningsoppbevaring holder kjøkkenbenken ryddig

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin



Minihurtigmikser HR2874/00

Høydepunkter

Praktisk flaske på farten

Takket være On-the-Go-flasken kan du nyte

alle drikkene overalt.

Motor på 350 W

350 W, kraftfull for enkel blanding og miksing.

Uknuselig beger

Denne forsterkede mikserkannen i plast er

uknuselig.

Tilbehør med flere hakker

Miksertilbehøret gjør hurtigmikseren din

komplett. Med denne hakkeren kan du hakke

opp grønnsaker som løk, samt urter, nøtter og

kjøtt, i små biter.

Filter

Du kan enkelt blande soyabønnemelk eller

fruktjuice med steiner og frø.

Enkel rengjøring med avtakbar

Rengjør enkelt og effektivt ved å fjerne kniven

fra mikserkannen.

Ledningsoppbevaring

Med hurtigmikserens ledningsoppbevaring kan

du oppbevare ledningen enkelt, og det vil

holde kjøkkenet ryddig.

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle avtakbare deler kan vaskes i

oppvaskmaskinen.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.

 



Minihurtigmikser HR2874/00

Spesifikasjoner

Tilbehør

Filter

Minihakker

Tumbler-flaske

Designmessige spesifikasjoner

Materiale, kabinett: ABS-plast

Materiale, kniv: Rustfritt stål

Farge(r): Grå og hvit

Materiale, kniver: Rustfritt stål

Materiale, flaske: SAN

Generelle spesifikasjoner

Ledningsoppbevaring

Avtakbar kniv

Hastighetsinnstilling: 2

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 350 W

Frekvens: 50/60 Hz

Spenning: 220–240 V

Kapasitet, hurtigmikserkanne: 0,6 l

Kapasitet, flaske: 0,6 l

Kapasitet, flere hakker: 350 ml
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