
 

 

Philips
Minimixér

250 W
0,6l plastová nádoba
s filtrem, mlýnkem a sekáčkem
2 rychlosti

HR2870/50
Rychle, čerstvě a zábavně

Připravujte zábavné recepty s tímto minimixérem
Minimixér Philips pomáhá při přípravě zábavných receptů jako jsou ovocné šťávy, shaky, 
polévky, dipy, exotické koktejly nebo dekadentní dezerty... Během několika vteřin můžete 
z vynikajících čerstvých surovin vytvořit až 2 porce najednou. Vychutnejte si je!

Snadné čištění
• Odnímatelná nožová jednotka pro snadné čištění

Krájí cibuli, česnek, zázvor a chilli papričky během okamžiku
• Sekáček pro krájení různých surovin

Uložit a jít
• 2 nádobky s víkem

Servíruje dvě porce
• 600ml nádoba

Make your personalized smoothie
• Nádobka na ovocné šťávy



 600ml nádoba

V 600ml nádobě můžete pohodlně uchovávat dvě 
porce.

Nádobky s víkem

2 nádobky s víkem, dobré pro ukládání nebo 
přenášení.

Sekáček

Mixér je vybaven příslušenstvím společnosti Philips. 
Tento sekáček krájí zeleninu, jako například cibuli, 
bylinky, ořechy a maso, na jemné kousky.

Odnímatelný nůž

Snadné a účinné čištění díky možnosti odejmutí nože 
od nádoby.

Nádobka na ovocné šťávy

Nádobka na ovocné šťávy, vytvořte si vlastní 
ovocnou šťávu a vezměte si ji kamkoliv budete chtít.
HR2870/50

Specifikace
Příslušenství
• Sekáček
• Nádobka na ovocné šťávy

Konstrukční specifikace
• Materiál krytu: Plast ABS
• Barva(y): Stříbrná s černým nádechem
• Materiál nože: Nerezová ocel
• Materiál nádoby mixéru: SAN

Obecné specifikace
• Nastavení rychlosti: 2

Technické údaje
• Spotřeba: 250 W
• Napětí: 220–240 V
• Frekvence: 50/60 Hz
• Kapacita nádoby mixéru: 0,75 L
• Kapacita nádobky na ovocné šťávy: 350 ml
• Kapacita sekáčku: 350 ml

Obecné specifikace
• Úložný prostor pro kabel
•
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