
Hurtigmikser

Daily Collection

 
450 W

Plastkanne på 1,25 l

4-stjernekniv i rustfritt stål

 
HR2052/00

Sunne smoothies, sauser og knust is hver dag
Med 450W og vern mot overoppheting av motoren

Bare Philips tilbyr deg denne pålitelige hurtigmikseren med langvarig og suveren ytelse som gir deg silkemyke

smoothier, klumpefrie sauser, finmalte smakstilsetninger og knust is

Spesifikasjoner som gir de beste resultatene

Uknuselig plastkanne

4-stjernekniv i rustfritt stål

Én hastighet og pulsfunksjon for både myke og harde ingredienser, f.eks. isbiter

Sterk motor på 450W for et godt resultat

Lett å bruke

Behagelig håndtak med tommelgrep

Intuitiv bryter for enkel bruk

Integrert oppbevaring av strømledningen

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Langvarig og garantert kvalitet

Med vern mot overoppheting av motoren

2 års verdensomspennende garanti



Hurtigmikser HR2052/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Uknuselig plastkanne

Den forsterkede plastkannen er uknuselig.

Kannen på 1,5 l har en arbeidskapasitet på

1,25 l.

4-stjernekniv i rustfritt stål

4-stjernekniv i rustfritt stål for effektiv blanding

og miksing. Den nyutviklede kniven blander og

kutter myke og harde ingredienser og lager

perfekt smoothier og supper til deg og familien.

Én hastighet og pulsfunksjon

Én hastighet for kraftig miksing og

pulsfunksjon for isknusing.

Kraftig motor på 450W

Sterk motor på 450 W for finblanding. Å lage

smoothier, sauser og isknusing er enklere enn

noensinne

Behagelig håndtak med tommelgrep

Håndtak med ny utforming med tommelgrep,

slik at kannen er enkel å holde og bære

Intuitiv bryter for enkel bruk

Velg Miksefunksjon eller Pulsfunksjon med et

knappetrykk

Integrert oppbevaring av strømledningen

Spar plass med det hendige

oppbevaringssystemet for ledningen under

kabinettet til hurtigmikseren.

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle avtakbare deler kan vaskes i

oppvaskmaskinen.

Med vern mot overoppheting av motoren

Motoren på hurtigmikseren fra Philips er

utformet med overopphetingsvern og

spenningsvern

2 års garanti

Philips tilbyr 2 års garanti for dette produktet,

slik at du får et produkt med lang levetid som

du kan bruke hver dag.

 

Tilbehør

Inkludert: Kanne

Generelle spesifikasjoner

Antall hastighetsinnstillinger: 1

Produktfunksjoner: Kan vaskes i

oppvaskmaskin, Integrert

ledningsoppbevaring, Sklisikre føtter, Puls

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Kanne, kapasitet: 1,25 L

Drift: 450 W

Utforming

Farge: Hvit

Overflate

Materiale, kniv: Rustfritt stål

Materiale, kanne: Plast
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