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HR2603/00

Enostavno zmeša, nareže in zmelje
Motor z močjo 350 W zagotavlja hitre rezultate

Uživajte v hitro in enostavno pripravljenih smoothijih, napitkih, pomakah, ledenih koktejlih in zmletih začimbah za

priljubljene jedi. 350-W motor, 4-krako rezilo in kompaktna ter ergonomska zasnova kozarca kot celovita enota

sodelujejo za popolne rezultate.

Priprava okusnih smoothijev in hitre hrane

Močan 350 W za gladke mešanice

Zdrobite led in druge trde sestavine

Nastavitve dveh hitrosti za fino mešanje

Privoščite si zdrave smoothije doma ali na poti

Lonček, ki je prave velikosti za držalo za skodelice

Kompaktna zasnova

Enostavno čiščenje

Odstranljivo 4-krako rezilo za enostavno čiščenje

Nastavki so primerni za pomivalni stroj

Uživajte v pisani paleti mešanic, pomak in več

Priložen je večnamenski sekljalnik za preprosto sekljanje zelenjave



Mini mešalnik HR2603/00

Značilnosti

350 W motor

Gladke mešanice je mogoče pripraviti hitro in

enostavno. Vaše najljubše sestavine z močnim

350 W motorjem in 4-krakim rezilom gladko

zmešajte že v 30 sekundah.

Izjemna raznovrstnost

Pri pripravi omake ali zdravega smoothija se

lahko zanesete na mini mešalnik. Gladko

zmešajte kivi in zdrobite ledene kocke ali trše

sestavine.

Dve nastavitvi hitrosti

Nastavite kako hitro in gladko želite zmešati

svoje sestavine z dvema gumboma za

nastavitev hitrosti za pripravo gladkih

smoothijev.

Lonček za na pot

S svojim hitrim življenjskim slogom boste lahko

enostavno pripravili zdrave smoothije za na pot.

Sestavine zmešajte v lončku, nato pa svoj

zdravi smoothie vzemite s seboj na pot.

Kompaktna zasnova

Ker se ponaša s kompaktno in sodobno obliko

lahko svoj mini mešalnik shranite na

kuhinjskem pultu, da bo vedno pri roki vse dni,

ko ste zelo zaposleni.

Hitro čiščenje

Vaš osebni mešalnik je mogoče enostavno

ohranjati v vrhunskem stanju. 4-krako rezilo je

mogoče odstraniti iz posode mešalnika za hitro

in enostavno čiščenje po vsaki uporabi.

Primerno za pomivalni stroj

Uživajte v priročnosti odstranljivih dodatkov,

primernih za pranje v pomivalnem stroju.

Večnamenski sekljalnik

Z večnamenskim sekljalnikom kot dodatno

opremo lahko pripravite vse. Vsestranski

sekljalnik omogoča pripravo različnih pomak,

enolončnic in omak. Idealen je za sekljanje

zelenjave, kot so čebula, zelišča in oreščki, ter

mesa.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Dodatna oprema

Priloženo: Posoda, Lonček za na pot,

Večnamenski sekljalnik

Splošne specifikacije

Število nastavitev hitrosti: 2

Značilnosti izdelka: Primerno za pomivalni

stroj, Nedrseče nožice

Tehnične specifikacije

Napajanje: 350 W

Napetost: 220–240 V

Frekvenca: 50-60 Hz

Hitrost vrtenja mešalnika (največ): 21080–

28520 vrt/min

Prostornina posode: 1 L

Delovna zmogljivost vrča: 0,6 L

Prostornina lončka: 0,7 L

Delovna prostornina lončka za na pot: 0,6 L

Delovna prostornina večnamenskega

sekljalnika: 150 ml

Dolžina kabla: 0,85 m

Zasnova

Barva: Zvezdnato bela

Površina

Material glavnega ohišja: Plastika

Posoda: SAN

Material nastavkov: Plastika (lonček za na

pot/večnamenski sekljalnik)

Rezilo: Nerjavno jeklo

Materiali: Plastika

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V):

108 × 108 × 334 mm

Teža izdelka: 1,14 kg

Država porekla

Izdelano na: Kitajskem

Servis

2-letna mednarodna garancija

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
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