
Stolní mixér

Daily Collection

 
450 W

1,25l plastová nádoba

4cípé hvězdicovité břity z nerez.
oceli

 
HR2052/00

Zdravá smoothies, omáčky a drcený led každý den
450 W a ochrana proti přehřátí motoru

Takto spolehlivý a výkonný mixér s dlouhou životností nabízí pouze společnost Philips. Můžete připravovat

jemná smoothies, skvělé omáčky, dokonale nadrcené dochucovací přísady a drtit led

Vlastnosti pro dosažení nejlepších výsledků

Nárazuvzdorná plastová nádoba

4cípé hvězdicovité břity z nerez. oceli

1 rychlost a pulzní režim na měkké i tvrdé suroviny jako led

Výkonný 450W motor pro vynikající výsledky

Snadné použití

Pohodlná rukojeť

Intuitivní knoflík pro snadné používání

Prostor pro uložení napájecího kabelu

Všechny části lze mýt v myčce

Zaručená kvalita s dlouhou životností

S ochranou proti přehřátí motoru

2letá celosvětová záruka



Stolní mixér HR2052/00

Přednosti Specifikace

Nárazuvzdorná plastová nádoba

Nerozbitná zesílená plastová nádoba. 1,5litrová

nádoba má pracovní kapacitu 1,25 litrů.

4cípé hvězdicovité břity z nerez. oceli

4cípé hvězdicovité břity z nerezové oceli zajistí

efektivní mixování a míchání. Nově navržený

nůž dokáže mixovat a sekat měkké i tuhé

suroviny a připravit tak dokonalá smoothies

a omáčky pro vás i vaši rodinu.

1 rychlost a pulzní režim

1 rychlost na výkonné mixování a pulzní režim

na drcení ledu.

Výkonný 450W motor

Výkonný 450W motor pro kvalitní mixování, od

ranních smoothies až po omáčky a drcení ledu.

Mixování ještě nikdy nebylo tak snadné

Pohodlná rukojeť

Nová rukojeť umožňuje uchopení palcem,

takže se nádoba snadno drží a přenáší.

Intuitivní knoflík pro snadné používání

Vyberte „funkci mixování“ nebo „funkci

pulzního režimu“ pomocí jediného tlačítka

Prostor pro uložení napájecího kabelu

Ušetřete prostor s praktickým systémem

skladování kabelu pod krytem mixéru.

Všechny části lze mýt v myčce

Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce.

S ochranou proti přehřátí motoru

Motor mixéru Philips je chráněn proti přehřátí

a vysokému proudu během používání.

2letá záruka

Společnost Philips nabízí k tomuto výrobku

kompletní dvouletou záruku, abyste měli

jistotu, že vám bude výrobek sloužit bez

problému každý den.

 

Příslušenství

Včetně: Nádoba

Obecné specifikace

Počet rychlostních stupňů: 1

Vlastnosti výrobku: Vhodné do myčky,

Integrovaný úložný prostor pro kabel,

Protiskluzové podložky, Pulzní

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Technické údaje

Kapacita nádoby: 1,25 L

Spotřeba: 450 W

Design

Barva: Bílá

Povrchová úprava

Materiál nože: Nerezová ocel

Materiál nádoby: Plast
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