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Daily Collection

 
350 W

0,6 l

med minihackare

Praktisk flaska att ha med på
resan

 

HR2876/00

Snabbt, fräscht och roligt
Kompakt mixer med löstagbar ”On the Go”-flaska

Med Philips nya minimixer kan du tillreda allt från smoothie, milkshake, soppa,

dipp till cocktails ... Nu medföljer även en praktisk ”On the Go”-flaska så att du

dricka dina favoritdrycker överallt. Njut!

Gör din egen smoothie

Blend&Go-flaska som är enkel att ta med sig

För tillredning av perfekta smoothies och mat

Förstklassig krombelagd yta på mixerns huvuddel

Mixer med 350 W motoreffekt

Spricktålig mixerbägare

Mixer med multihackare för mjuka och hårda ingredienser

Lättanvänd

Löstagbara mixerblad

Tack vare den praktiska sladdförvaringen kan du hålla bänken snygg och prydlig

Alla delar kan diskas i diskmaskin



Minimixer HR2876/00

Funktioner

Praktisk flaska att ha med på resan

Tack vare ”On the Go”-flaskan kan du njuta av

alla dina favoritdrycker överallt.

Krombelagd yta

Den krombelagda mixern kommer att se

fantastisk ut på köksbänken.

350 W motoreffekt

350 W, kraftfull för enkel mixning och

blandning.

Spricktålig bägare

Undvik sprickor med bägaren i förstärkt plast.

Multihackare som tillbehör

Med multihackar-tillbehöret blir din mixer

komplett. Den här hackaren hackar till exempel

lök, örter, nötter och kött till småbitar.

Enkel rengöring med löstagbar

Rengör enkelt och effektivt genom att ta bort

kniven från mixerbehållaren.

Sladdförvaring

Med mixerns sladdförvaring kan du enkelt

förvara sladden så att köket förblir snyggt och

prydligt.

Alla delar kan diskas i diskmaskin

Alla löstagbara delar kan diskas i

diskmaskinen.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

 



Minimixer HR2876/00

Specifikationer

Tillbehör

Minihackare

Flaska

Designspecifikationer

Material, hölje: ABS-plast

Kniv, material: Rostfritt stål

Färg(er): Metallfärgad

Knivar, material: Rostfritt stål

Flaskans material: SAN

Allmänna specifikationer

Sladdförvaring

Löstagbar kniv

Hastighetsinställning: 1

Tekniska specifikationer

Effekt: 350 W

Frekvens: 50/60 Hz

Spänning: 220-240 V

Kapacitet, mixerskål: 0,6 L

Flaskans kapacitet: 0,6 L

Multihackarens kapacitet: 350 ml
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