Philips Daily Collection
Minimixér

350 W
0,6 l
Příslušenství k cestovní lahvi

Rychle, čerstvě a zábavně
Kompaktní mixér s přenosnou cestovní lahví
Nový minimixér Philips vám pomůže připravit různé recepty jako smoothies, šejky,
polévky, dipy, koktejly... Nyní si s pohodlnou cestovní lahví můžete užívat všechny
oblíbené nápoje kdekoli. Tak do toho!
Snadné použ.
• Všechny části lze mýt v myčce
• Úložný prostor pro kabel udržuje plochy v kuchyni úhledné a uklizené
• Odnímatelný nůž mixéru
Vytvořte si vlastní ovocnou šťávu
• Lahev „namixovat a jít“ pro snadné přenášení

HR2872/00

Pro dokonalé koktejly a pokrmy
• Mixér s výkonem 350 W
• Nárazuvzdorná nádoba mixéru

HR2872/00

Minimixér

350 W 0,6 l, Příslušenství k cestovní lahvi

Přednosti
Všechny části lze mýt v myčce

Specifikace
Nárazuvzdorná nádoba

Příslušenství
• Lahev: Ano

Konstrukční specifikace
•
•
•
•
•

Materiál krytu: Plast ABS
Barva(y): Červená a bílá
Materiál nože: Nerezová ocel
Materiál nožů: Nerezová ocel
Materiál lahve: SAN

Obecné specifikace

• Úložný prostor pro kabel: Ano
• Nastavení rychlosti: 1
• Odnímatelný nůž: Ano
Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce.

350W motor

Zamezuje poškození díky silnější plastické nádobě
mixéru.

Úložný prostor pro kabel

Technické údaje
•
•
•
•
•
•

Výkon 350 W pro snadné mixování a míchání.

Pohodlná cestovní lahev

Díky úložnému prostoru pro kabel jej můžete
skladovat jednoduše a budete mít kuchyň úhlednou a
uklizenou.

Snadné čištění díky odnímatelnému

Díky cestovní lahvi si můžete užívat nápoje kdekoli.
Snadné a účinné čištění díky možnosti sejmutí nože
z nádoby mixéru.

Datum vydání 2021-10-01

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Verze: 1.0.1

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

EAN: 08 71010 36749 55

www.philips.com

Výkon: 350 W
Napětí: 220–240 V
Frekvence: 50/60 Hz
Kapacita nádoby mixéru: 0,6 L
Kapacita lahve: 0,6 L

