
 

On-the-go blender

Daily Collection

 
350 W

0,6 liter

Met minihakmolen

Flesaccessoire voor onderweg

 

HR2876/00

Snel, vers en leuk
Compacte blender met draagbare 'On the Go'-fles

Met de nieuwe Philips-miniblender bereidt u allerlei recepten, zoals smoothies, shakes, soepen, dips, cocktails,

enz. Dankzij de handige fles voor onderweg kunt u nu overal van uw favoriete blenderdrankjes genieten!

Maak uw zelfbedachte smoothie

Gemakkelijk draagbare fles voor mixen en pureren

Voor de perfecte bereiding van smoothies en voedsel

Hoogwaardige verchroomde blenderbehuizing

Blender met motorvermogen van 350 W

Onbreekbare blenderbeker

Blender met multihakmolen voor zachte en harde ingrediënten

Gebruiksvriendelijk

Afneembaar blendermes

Dankzij een opbergvak voor het snoer blijft het aanrecht netjes opgeruimd

Onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig



On-the-go blender HR2876/00

Kenmerken

Handige fles voor onderweg

Dankzij de handige fles voor onderweg kunt u

overal van al uw drankjes genieten.

Verchroomde behuizing

De verchroomde blenderbehuizing zal er

fantastisch uitzien in uw keuken.

Motorvermogen van 350 W

350 W, krachtig voor gemakkelijk mengen en

mixen.

Onbreekbare beker

Voorkom scherven met deze blenderbeker van

verstevigd plastic.

Multihakmolenaccessoire

Het multihakmolenaccessoire maakt uw

blender multifunctioneel. Met deze fijnsnijder

snijdt u groenten zoals uien, kruiden, noten en

vlees in kleine stukjes.

Eenvoudig schoon te maken

Eenvoudig en efficiënt schoonmaken door het

mes uit de blenderkan te verwijderen.

Opbergvak voor snoer

Met het snoeropbergvak van de blender kunt u

het snoer gemakkelijk opbergen, waardoor uw

keuken er netjes uitziet.

Onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig

Alle verwijderbare onderdelen kunnen in de

vaatwasmachine worden gereinigd.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Accessoires

Minihakmolen

Beker

Ontwerpspecificaties

Materiaal behuizing: ABS-plastic

Materiaal mes: Roestvrij staal

Kleur(en): Metallic oestergrijs

Materiaal messen: Roestvrij staal

Materiaal beker: SAN

Algemene specificaties

Opbergvak voor snoer

Verwijderbaar mes

Snelheidsstand: 1

Technische specificaties

Vermogen: 350 W

Frequentie: 50/60 Hz

Voltage: 220-240 V

Capaciteit blenderkan: 0,6 L

Inhoud beker: 0,6 L

Inhoud multihakmolen: 350 ml

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑03‑18

Versie: 3.1.1

12 NC: 0000 000

00000

EAN: 08 71010 36605 69

www.philips.com

http://www.philips.com/

