
 

 

Philips Daily Collection
Miniblender

350 W
Przenośny bidon
Wielofunkcyjny rozdrabniacz

HR2604/80
Łatwe miksowanie, siekanie i mielenie

Silnik o mocy 350 W zapewnia efekty w krótkim czasie
Szybkie i łatwe przygotowywanie smoothies, koktajli, dipów, drinków z lodem oraz 
mielenie przypraw do ulubionych potraw. Silnik o mocy 350 W, 4-ramienne ostrze i 
kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja dzbanka zapewniają doskonałe rezultaty.

Łatwość czyszczenia
• Łatwe w czyszczeniu odłączane 4-ramienne ostrze
• Akcesoria można myć w zmywarce

Mieszaj różne składniki, twórz pyszne dipy i nie tylko
• Wielofunkcyjny rozdrabniacz umożliwia łatwe siekanie warzyw

Delektuj się zdrowymi koktajlami w domu lub poza nim
• Bidon pasujący do uchwytu na kubek
• Niewielkie wymiary

Do przygotowywania doskonałych koktajli i szybkich potraw
• Wydajny silnik o mocy 350 W zapewnia gładkie przeciery
• Kruszenie lodu i innych twardych składników
• Dwa poziomy prędkości zapewniają dokładniejsze miksowanie



 Silnik o mocy 350 W

Przygotowanie delikatnych przecierów jest szybkie i 
proste. Dzięki wydajnemu silnikowi o mocy 350 W i 
4-ramiennemu ostrzu możesz dokładnie zmiksować 
ulubione składniki w zaledwie 30 sekund.

Bogaty wybór

Ten miniblender poradzi sobie ze wszystkim, bez 
względu na to, czy przygotowujesz warzywny dip czy 
zdrowy koktajl. Możesz skruszyć i drobno zmielić 
każdy składnik – od kiwi po kostki lodu.

Dwa poziomy prędkości
Dostosuj prędkość miksowania składników za 
pomocą dwóch przycisków prędkości i uzyskaj 
doskonały koktajl za każdym razem.

Przenośny bidon
Żyjesz intensywnie, więc pokochasz łatwość 
codziennego przygotowywania zdrowych koktajli, 
które możesz wziąć ze sobą. Zmiksuj składniki w 
bidonie i zabierz w drogę zdrowy koktajl.

Niewielkie wymiary

Dzięki kompaktowej, nowoczesnej konstrukcji 
możesz trzymać miniblender na blacie kuchennym i 
korzystać z niego, gdy Ci się spieszy.

Funkcja szybkiego czyszczenia
Utrzymanie osobistego blendera w najlepszym stanie 
jest łatwe. 4-ramienne ostrze można odłączyć od 
dzbanka blendera, co umożliwia proste i 
bezproblemowe czyszczenie po każdym użyciu.

Możliwość mycia w zmywarce

Akcesoria można odłączyć i myć w zmywarce.

Wielofunkcyjny rozdrabniacz
Wielofunkcyjny rozdrabniacz to mnóstwo 
możliwości. Możesz przygotować różne dipy, gulasze 
i sosy. Doskonale nadaje się do siekania takich 
składników jak cebula, zioła, orzechy i mięso.
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Dane techniczne
Kraj pochodzenia
• Wyprodukowano w: Chiny

Akcesoria
• W zestawie: Dzbanek, Poręczny dzbanek, 

Rozdrabniacz wielofunkcyjny

Dane techniczne
• Napięcie: 220–240 V
• Długość przewodu: 0,85 m
• Moc: 350 W
• Częstotliwość: 50–60 Hz
• Pojemność dzbanka: 1 L
• Pojemność robocza blendera: 0,6 L
• Pojemność bidonu: 0,7 L
• Obr./min — blender (maks.): 21080–28520 obr./

min
• Moc maksymalna: 350 W
• Pojemność robocza wielofunkcyjnego 

rozdrabniacza: 150 ml
• Pojemność robocza bidonu: 0,6 L
• Prędkość maksymalna: 2
• Wyłącznik migowy

Projekt
• Kolor: Metaliczny

Waga i wymiary
• Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.): 108 x 108 

x 334 mm
• Waga produktu: 1,14 kg

Ogólne dane techniczne
• Liczba poziomów prędkości: 2
• Charakterystyka produktu: Możliwość mycia w 

zmywarce, Stopy antypoślizgowe
• Uchwyt na przewód: nie dotyczy

Wykończenie
• Materiał korpusu głównego: Plastik
• Materiał akcesoriów: Plastik (bidon / 

wielofunkcyjny rozdrabniacz)
• Materiał ostrza: Stal szlachetna
• Materiał dzbanka: Tworzywo SAN
• Materiał przełącznika: Plastik

Serwis
• 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój
• Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
•
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