
 

Sulu spiede, blenderis,
dzirnaviņas un smalcinātājs

Viva Collection

 
350 W

Divi ātruma iestatījumi

Balta/sudraba

Blenderis, smalcinātājs,
dzirnaviņas

 

HR1847/00 Maksimāla daudzveidība, minimāla piepūle

Gatavojiet veselīgus kokteiļus un sulas

Ar šo Philips sulu spiedi un blenderi iespējas ir neierobežotas. Izspiediet svaigas

sulas. Blenderējiet zupas, ar uzturvielām bagātus dzērienus un pat sojas pienu.

Samaliet riekstus un garšaugus. Pagatavojiet salātus, mērces un pastas.

Gardu sulu daudzveidība

350 W sulu spiede ar 2 ātruma iestatījumiem mīkstiem un cietiem augļiem

500 ml noņemama mīkstuma tvertne

Viegli pagatavojami gardi un veselīgi kokteiļi

Vairāki ātr. iest. mīkstām un cietām sastāvdaļām

1000 ml blendera krūka

Filtrs tīras sulas un sojas piena iegūšanai

Noņemams asmens

Precīzi sasmalcināti un samalti produkti dažu sekunžu laikā

Samaļ riekstus, garšvielas vai garšaugus

Sasmalcināti dārzeņi un garšaugi

samaliet produktus biezputrā, izmantojot dzirnaviņas

Ērti izmantojama ierīce

Var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Kompakts dizains



Sulu spiede, blenderis, dzirnaviņas un smalcinātājs HR1847/00

Izceltie produkti

350 W sulu spiede ar 2 ātrumiem

350 W sulu spiede ar 2 ātruma iestatījumiem

mīkstiem un cietiem augļiem

Noņemama tvertne

Spiediet sulu nepārtraukti, izmantojot 500ml

noņemamo atlikumu tvertni.

Vairāki ātr. iest.

Izvēloties iestatījumu, sajauciet sastāvdaļas

dažādos ātrumos un līdz dažādām pakāpēm.

1000 ml krūka

1000 ml blendera krūka

Filtrs

Filtrs tīras sulas un sojas piena iegūšanai

Noņemams asmens

Noņemams asmens vienkāršai tīrīšanai.

Nospiediet pogu

Samaliet riekstus, garšvielas vai garšaugus,

tikai nospiežot pogu.

Sasmalcināti dārzeņi un garšaugi

Izbaudiet iecienītos salātus ar sasmalcinātiem

dārzeņiem un garšaugiem.

Samaliet produktus biezputrā

Samaliet produktus biezputrā, izmantojot

dzirnaviņas, un gatavojiet mērces un pastas.

Kompakts dizains

Kompakts dizains vienkāršai glabāšanai.

Var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Visas noņemamās detaļas var mazgāt trauku

mazgājamā mašīnā.

Philips videi draudz. logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde un utilizācija,

un uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Dizaina specifikācijas

Krāsa(s): Spoži balta ar sudrabotiem akcentiem

Korpusa un skavu materiāls: PP

Vāka materiāls: SAN

Bīdņa materiāls: PP

Vispārējas specifikācijas

Drošības skavas

Sūkšanas pamatne

Iebūvēta vada glabātuve

Ātruma iestādījumi: 2

Vienkārša tīrīšana

Trauku mazgāšanas mašīnā mazgājami

piederumi

Piederumi

Smalcinātājs

Sulas krūze

Blendera krūka

Dzirnaviņas

Tehniskā specifikācija

Strāvas padeve: 350 W

Spriegums: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Vada garums: 1,2 m

Biezumu tvertne: 500 ml

Blendera krūkas ietilpība: 1 l

Izmēri

Kastes izmēri (PxAxD): 232 x 330 x 470

Produkta svars: 2,48 kg

Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 3,59 kg
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