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Szybko, świeżo i przyjemnie
Kompaktowy blender z bidonem „On the Go”

Nowy miniblender firmy Philips umożliwia przygotowywanie rozmaitych zup, dipów, koktajli mlecznych lub

owocowych i wielu innych… Teraz dzięki wygodnemu bidonowi On-the-Go możesz w dowolnym miejscu

rozkoszować się ulubionymi napojami przygotowanymi za pomocą blendera. Smacznego!

Zrób koktajl według własnego przepisu

Bidon do łatwego przenoszenia — zmiksuj i gotowe

Wygodne użytkowanie

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Schowek na przewód ułatwia utrzymanie porządku na kuchennym blacie

Zdejmowane ostrze blendera

Do przygotowywania doskonałych koktajli i potraw

Blender z silnikiem o mocy 350 W



Miniblender HR2895/00

Zalety Dane techniczne

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Wszystkie zdejmowane można czyścić w

zmywarce.

Silnik o mocy 350 W

Moc 350 W umożliwia łatwe miksowanie i

mieszanie.

Schowek na przewód

Schowek na przewód ułatwia przechowywanie

przewodu blendera i pozwala zachować

porządek w kuchni.

Łatwe czyszczenie — odłączane ostrze

Łatwe i skuteczne czyszczenie po wyjęciu

ostrza z dzbanka blendera.

Bidon zapewniający wygodę w podróży

Dzięki bidonowi On-the-Go możesz

rozkoszować się napojami w dowolnym

miejscu.

 

Dane techniczne

Materiał obudowy: Tworzywo ABS

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał noży: Stal szlachetna

Informacje ogólne

Schowek na przewód

Zdejmowane ostrze

Ustawienie prędkości: 1

Dane techniczne

Moc: 350 W

Częstotliwość: 50/60 Hz

Napięcie: 220–240 V

Pojemność butelki: 0,6 L

Akcesoria

Butelka

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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