
 

Mini blender
 

350 W

2 x 0,6 λίτρα

Παγούρι για τις μετακινήσεις σας

 

HR2875/00

Γρήγορα, φρέσκα και διασκεδαστικά
Μικρό Blend&Go

Με το νέο μίνι μπλέντερ της Philips μπορείτε να ετοιμάσετε διάφορες συνταγές όπως smoothies, μιλκσέικ, σούπες, σάλτσες και

κοκτέιλ… Πλέον, χάρη στο πρακτικό δοχείο για μετακινήσεις, μπορείτε να πίνετε τα αγαπημένα σας ροφήματα οπουδήποτε.

Απολαύστε τα!

Φτιάξτε το προσωπικό σας δροσιστικό ποτό

Εύχρηστο δοχείο για εύκολη μεταφορά

Για τέλεια γεύματα και smoothie

Κυρίως σώμα μπλέντερ με επικάλυψη χρωμίου Premium

Μπλέντερ με μοτέρ 350W

Άθραυστο δοχείο μπλέντερ

Εύκολη χρήση

Αποσπώμενη λεπίδα μπλέντερ

Σύστημα τύλιξης καλωδίου για τακτοποιημένες επιφάνειες κουζίνας

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων



Mini blender HR2875/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Πρακτικό δοχείο για μετακινήσεις

Χάρη στο παγούρι για μετακινήσεις, μπορείτε να

απολαμβάνετε όλα τα ροφήματά σας οπουδήποτε.

Σώμα με επικάλυψη χρωμίου

Το κυρίως σώμα του μπλέντερ με επικάλυψη

χρωμίου θα φαίνεται υπέροχο επάνω στον πάγκο

σας.

Ισχύς μοτέρ 350W

Με το πανίσχυρο μοτέρ 350 W διευκολύνεται η

ανάμειξη και το ανακάτεμα.

Άθραυστο δοχείο

Αποφύγετε τις απώλειες λόγω σπασίματος με αυτό

το δοχείο μπλέντερ από ενισχυμένο πλαστικό.

Αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθάρισμα

Καθαρίστε εύκολα και αποτελεσματικά αφαιρώντας τη

λεπίδα από την κανάτα μπλέντερ.

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Με το σύστημα αποθήκευσης καλωδίου του μπλέντερ,

μπορείτε να αποθηκεύετε το καλώδιο εύκολα και να

διατηρείτε την κουζίνα τακτοποιημένη.

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Όλα τα αποσπώμενα μέρη μπορούν να καθαριστούν

στο πλυντήριο πιάτων.

 

Προδιαγραφές σχεδίασης

Υλικό κατασκευής περιβλήματος: Πλαστικό ABS

Υλικό κατασκευής λεπίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι

Χρώμα(τα): Μεταλλικό περλέ

Υλικό κατασκευής μαχαιριών: Ανοξείδωτο ατσάλι

Υλικό παγουριού: SAN

Γενικές προδιαγραφές

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Αποσπώμενη λεπίδα

Ρύθμιση ταχύτητας: 1

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 350 W

Συχνότητα: 50/60 Hz

Τάση: 220-240 V

Χωρητικότητα κανάτας μπλέντερ: 0,6 Α

Χωρητικότητα παγουριού: 0,6 Α

Αξεσουάρ

Παγούρι-ποτήρι
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