
 

Miniblender

Daily Collection

 
350 W

0,6 L

med minihakker

Tilbehør til On the Go-flaske

 

HR2876/00

Hurtig, frisk og sjov
Kompakt blender med bærbar "On The Go"-flaske

Med den nye Philips Miniblender kan du tilberede forskellige opskrifter som f.eks. smoothies, shakes, supper,

dip, cocktails… Med dens praktiske On-the-Go-flaske kan du nu nyde alle dine foretrukne blendede drikke

overalt. Velbekomme!

Lav din egen smoothie

Blend&Go flaske til nem transport

Til perfekt tilberedning af smoothies og mad

Blenderens hovedenhed er belagt med førsteklasses krom

Blender med 350 W motoreffekt

Brudsikkert blenderglas

Blender med multihakker til bløde og hårde ingredienser

Nem at anvende

Aftagelig blenderknivenhed

Ledningsopbevaring holder dine køkkenbordplader pæne og ryddelige

Alle dele kan gå i opvaskemaskinen



Miniblender HR2876/00

Vigtigste nyheder

Praktisk flaske til brug på farten

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

alle dine drikke overalt.

Krombelagt kabinet

Blenderens krombelagte hovedenhed kommer

til at se fantastisk ud på dit køkkenbord.

350 W motoreffekt

Kraftig 350 W motor til nem blendning og

blanding.

Brudsikkert bæger

Undgå brud med dette forstærkede

plasticblenderglas.

Multihakkertilbehør

Multihakkertilbehøret fuldender din blender.

Denne hakker kan hakke grøntsager som f.eks

løg, urter, nødder og kød i fine stykker.

Nem rengøring med aftagelig

Rengøres nemt og effektivt ved at tage

knivenheden op af blenderglasset.

Ledningsopbevaring

Med denne blenders ledningsopbevaring kan

du nemt gemme ledningen væk og holde

køkkenet pænt og ordentligt.

Alle dele kan gå i opvaskemaskinen

Alle aftagelige dele kan vaskes i

opvaskemaskinen.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.

 



Miniblender HR2876/00

Specifikationer

Tilbehør

Minihakker

Flaskebeholder

Designspecifikationer

Materiale: kabinet: ABS-plastik

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Farve(r): Hvid

Materiale: knive: Rustfrit stål

Materiale: flaske: SAN

Generelle specifikationer

Ledningsopbevaring

Aftagelig knivenhed

Hastighedsindstilling: 1

Tekniske specifikationer

Strøm: 350 W

Frekvens: 50/60 Hz

Spænding: 220-240 V

Kapacitet: blenderglas: 0,6 L

Kapacitet: flaske: 0,6 L

Kapacitet: multihakker: 350 ml
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