Philips
Mixér a odšťavňovač

300 W
Mixér na 1,5 l
s mlýnkem, filtrem a sekáčkem

HR1844

Nápoje a domácí jídla během okamžiku
Příprava zdravých jemných pokrmů, šťáv a koření
Mixér a odšťavňovač s příkonem 300 W, nastavením 2 rychlostí a pulzní regulací, funkcí
rychlého čištění QuickClean, oddělitelnou nožovou jednotkou, 1,5l nádobou, filtrem pro
ovocné šťávy a příslušenstvím pro mletí a sekání.
Makes more juice
• Více džusu díky mikrosítku
Příprava ovocných džusů a jemných pokrmů
• Odšťavňovač a mixér v jednom
• 2 rychlosti a pulsní režim
Dokonalé mletí
• Mlýnek pro drcení
Výroba čisté šťávy v mixeru
• Filtr pro čistou šťávu
Rozseká suroviny během několika sekund
• Sekáček na zeleninu

HR1844/80

Mixér a odšťavňovač

300 W Mixér na 1,5 l, s mlýnkem, filtrem a sekáčkem

Přednosti
Sekáček na zeleninu

Specifikace
Odšťavňovač a mixér v jednom

Příslušenství
•
•
•
•
•
•

Čisticí kartáč
Nádoba mixéru
Sekáček
Džbán na šťávu
Mlýnek
Filtr

Konstrukční specifikace
•
•
•
•

Barva(y): Zářivě bílá s oranžovým nádechem
Materiál krytu a svorky: PP
Materiál víka: SAN
Materiál posunovače: PP

Obecné specifikace
Surovinu dokonale rozseká během několika sekund.

Mlýnek pro drcení

Můžete snadno připravit jakýkoli džus či jemný
pokrm.

• Nastavení rychlosti: 2
• Bezpečnostní svorky
• Přísavné nožičky

Více rychlostí

Technické údaje
•
•
•
•

Spotřeba: 300 W
Délka kabelu: 1,2 m
Napětí: 220–240 V
Frekvence: 50/60 Hz

Obecné specifikace

• Integrovaný úložný prostor pro kabel
•

Pro mletí jakýchkoli suchých surovin, jako je zrnková
káva, bylinky, koření nebo obiloviny.

Rychlé zpracování a čištění.

Více džusu díky mikrosítku

Filtr pro čistou šťávu

Jedinečné mikrosítko vyrobené z nerezové oceli
vymáčkne každou kapku a odšťavní více šťávy.

Pro přípravu sojového mléka a ovocných džusů
v mixéru.
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