Hefte før salg for Norge (2015, Mai 16)
Philips Daily Collection
Minihurtigmikser
• 350 W
• 0,6 l
• med minihakker
• On The Go-flasketilbehør

HR2876/00

Raskt, friskt og morsomt
Kompakt hurtigmikser med bærbar On The Go-flaske
Den nye minimikseren fra Philips gjør at du kan tilberede forskjellige oppskrifter som smoothies, drikker, supper, dipp,
cocktaildrikker … Med den praktiske On-the-Go-flasken kan du nyte favorittdrikkene overalt. Nyt det!
Fordeler

Lag din egen smoothie
• Flaske for å blande i en fei og ta med seg

For perfekte smoothies og tilbereding av mat
• Førsteklasses krombelagt hovedenhet på hurtigmikseren
• Hurtigmikser med motor på 350 W
• Uknuselig hurtigmikserbeger
• Hurtigmikser med flere hakker for myke og harde ingredienser

Lett å bruke
• Avtakbar hurtigmikserkniv
• Ledningsoppbevaring holder kjøkkenbenken ryddig
• Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Daily Collection

Funksjoner
Praktisk flaske på farten

Enkel rengjøring med avtakbar

Takket være On-the-Go-flasken kan du nyte alle drikkene overalt.

Rengjør enkelt og effektivt ved å fjerne kniven fra mikserkannen.

Krombelagt utforming

Ledningsoppbevaring

Den krombelagte hovedenheten på hurtigmikseren ser fantastisk ut på
kjøkkenbenken
Motor på 350 W

350 W, kraftfull for enkel blanding og miksing.
Uknuselig beger

Denne forsterkede mikserkannen i plast er uknuselig.

Med hurtigmikserens ledningsoppbevaring kan du oppbevare ledningen enkelt,
og det vil holde kjøkkenet ryddig.

Tilbehør med flere hakker

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Miksertilbehøret gjør hurtigmikseren din komplett. Med denne hakkeren kan
du hakke opp grønnsaker som løk, samt urter, nøtter og kjøtt, i små biter.

Alle avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskinen.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Tilbehør
Minihakker
Tumbler-flaske

Designmessige spesifikasjoner
JA
JA

Materiale, kabinett
Materiale, kniv
Farge(r)
Materiale, kniver

ABS-plast
Rustfritt stål
Østers metallic
Rustfritt stål
data kan endres
2015, Mai 16

Daily Collection
Materiale, flaske

SAN

Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

Generelle spesifikasjoner
Ledningsoppbevaring
Avtakbar kniv
Hastighetsinnstilling

JA
JA
1

Tekniske spesifikasjoner
Drift
Frekvens
Spenning
Kapasitet, hurtigmikserkanne
Kapasitet, flaske
Kapasitet, flere
hakker

350 W
50/60 Hz
220–240 V
0,6 l

CN
850940

Ytre eske
Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

0,6 l
350 ml

Mål, emballasje
Høyde

24,00 cm
28,00 cm
1,34 kg
1,98 kg
08710103660569
1

50,00 cm
26,50 cm
30,50 cm
4,44 kg
18710103660566
2

24,00 cm
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