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Tuoretta hauskasti ja nopeasti
Kompakti tehosekoitin ja On the Go -matkapullo

Uuden Philips-minisekoittimen avulla valmistat nopeasti esimerkiksi smoothiet, pirtelöt, keitot, dippikastikkeet ja

cocktailit. Kätevän On-the-Go-matkapullon ansiosta voit ottaa lempijuomasi mukaan kaikkialle.

Tee oman makusi mukainen smoothie-juoma

Kätevä Blend and go -pullo mukana kuljetettavaksi

Täydellinen smoothieiden ja ruoan valmistukseen

Tehosekoittimessa laadukas kromattu runko

Tehosekoitin, moottorin teho 350 W

Kestävä tehosekoittimen sekoituskannu

Tehosekoitin ja teholeikkuri pehmeille ja koville aineksille

Helppokäyttöinen

Irrotettava tehosekoittimen terä

Johdonpidikkeen ansiosta keittiö pysyy siistinä

Kaikki osat ovat konepestäviä
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Kohokohdat

Kätevä mukana kuljetettava pullo

On-the-Go-matkapullon ansiosta voit ottaa

lempijuomasi mukaan kaikkialle.

Kromattu runko

Kromipinnoitteen ansiosta tehosekoitin on

tyylikäs lisä keittiöön.

Moottorin teho 350 W

Tehokas 350 watin moottori helppoon

sekoittamiseen ja vatkaamiseen.

Kestävä sekoituskannu

Vahvistettu muovikannu ei rikkoudu helposti.

Lisävarusteena teholeikkuri

Tehosekoittimen lisäosa täydentää

tehosekoitinta. Sillä silppuat esimerkiksi

sipuleita, yrttejä, pähkinöitä ja lihaa.

Irrotettavat osat on helppo puhdistaa

Helppo ja nopea puhdistaa poistamalla terä

kannusta.

Johdon säilytys

Tehosekoittimen johdon säilytystila pitää

johdon poissa tieltä ja keittiön siistinä.

Kaikki osat ovat konepestäviä

Kaikki osat voi pestä astianpesukoneessa.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Pieni teholeikkuri

Juomapullo

Muotoilutiedot

Kotelon materiaali: ABS-muovia

Terän materiaali: Ruostumatonta terästä

Väri(t): Helmiäismetalli

Terien materiaali: Ruostumatonta terästä

Pullon materiaali: SAN

Yleiset tiedot

Johdon säilytys

Irrotettava terä

Nopeusasetus: 1

Tekniset tiedot

Virta: 350 W

Taajuus: 50/60 Hz

Jännite: 220–240 V

Sekoitinkannun tilavuus: 0,6 V

Pullon tilavuus: 0,6 V

Teholeikkurin tilavuus: 350 ml
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