
 

 

Philips
Mini blenderis

250 W
0,6 l plastmasas krūka
ar filtru, dzirnaviņām un 
smalcinātāju
2 ātrumi

HR2870/00
Ātri, svaigi un veselīgi

Atšķirībā no daudzajām sarežģītajām, apjomīgajām ierīcēm, kas pieejamas veikalos, Philips mini 
blenderis HR2870/00 padara darbošanos virtuvē vienkāršu. Jūs varat pagatavot līdz divām 
porcijām vien dažu sekunžu laikā, izmantojot gardas un svaigas sastāvdaļas. Labu apetīti!

Ērta tīrīšana
• Noņemams asmens modulis vienkāršai tīrīšanai

Ielieciet un ņemiet līdzi
• 2 mērtrauki ar vāku

Pasniedz divas porcijas
• Kokteiļu krūka
• 600 ml krūka

Lielisks rezultāti ikvienai receptei
• Dzirnaviņas dažādu sastāvdaļu samalšanai dažu sekunžu laikā
• Lēna un ātra ātruma pulss
• Smalcinātājs dažādu sastāvdaļu smalcināšanai
• Filtrs tīras sulas un sojas pupiņu piena iegūšanai



 Divi ātruma iestatījumi

Ātra vai lēna blenderēšana un pulss ar ātruma 
kontroles funkciju.

600 ml krūka

600 ml krūka ir ideāli piemērota divām 
porcijām.

Mērtrauks ar vāku

2 mērtrauki ar vāku, ērtai uzglabāšanai vai 
līdzņemšanai.

Noņemams asmens

Viegla un efektīva tīrīšana, noņemot asmeni no 
krūkas.

Smalcinātājs

Philips blendera piederumi pilnveido jūsu 
blenderi. Šis smalcinātājs smalcina dārzeņus, 
piemēram, sīpolus, kā arī zaļumus, riekstus un 
gaļu sīkos gabaliņos.

Filtrs tīras sulas un sojas pupiņu piena 
iegūšanai

Viegli sablenderējiet sojas pupiņu pienu vai 
augļu sulu bez kauliņiem vai sēklām, izmantojot 
šo Philips blenderi.

Dzirnaviņas

Izmantojiet šī Philips blendera dzirnaviņu 
piederumu, lai dažu sekunžu laikā samaltu 
mitras un sausas sastāvdaļas, piemēram, kafijas 
pupiņas, kaltētus garšaugus, čili un piparus.

Kokteiļu krūka

Izmantojot kokteiļu krūku, pagatavojiet savu 
īpašo kokteili un ņemiet to līdzi, kur vien 
vēlaties.
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Izceltie produkti
Mini blenderis
250 W 0,6 l plastmasas krūka, ar filtru, dzirnaviņām un smalcinātāju, 2 ātrumi
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Dizaina specifikācijas
• Krāsa(s): Balts ar ziliem akcentiem
• Korpusa materiāls: ABS plastmasa
• Asmens materiāls: Nerūsējošais tērauds
• Blendera krūkas materiāls: SAN

Piederumi
• Smalcinātājs
• Dzirnaviņas
• Filtrs
• Kokteiļu krūka

Tehniskā specifikācija
• Spriegums: 220–240 V
• Strāvas padeve: 250 W
• Frekvence: 50/60 Hz
• Ietilpība mililitros: 350 ml
• Blendera krūkas ietilpība: 0,75 l
• Ietilpība smalcinātājam: 350 ml

Vispārējas specifikācijas
• Vada glabātuve
• Ātruma iestādījumi: 2
•
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