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450 W

1,25 l plastová nádoba

4-hviezdicová čepeľ z nehrdzav.
ocele

 
HR2052/00

Zdravé koktejly, omáčky a drvenie ľadu každý deň
s 450 W a ochranou motora proti prehriatiu

Len spoločnosť Philips vám ponúka tento spoľahlivý mixér s dlhou životnosťou a skvelým výkonom, s ktorým

môžete pripravovať krémové kokteily aj jemné omáčky, na jemno pomlieť prísady aj rozdrviť ľad.

Parametre umožňujúce dosiahnuť tie najlahodnejšie výsledky

Nerozbitná plastová nádoba

4-hviezdicová čepeľ z nehrdzav. ocele

1 rýchlosť + pulzný stupeň pre mäkké aj tvrdé prísady, ako je napríklad ľad

Výkonný 450 W motor na jemné mixovanie

Jednoduché používanie

Rukoväť s pohodlným uchopením

Intuitívne tlačidlo ovládania na jednoduché používanie

Priestor na uloženie napájacieho kábla

Všetky časti sú umývateľné v umývačke

Garantovaná dlhodobá kvalita

S ochranou proti prehriatiu motora

2-ročná celosvetová záruka



Mixér HR2052/00

Hlavné prvky Technické údaje

Nerozbitná plastová nádoba

Vďaka spevnenej plastovej nádobe predídete

rozbitiu. Veľká 1,5-litrová nádoba má pracovný

objem 1,25 litra.

4-hviezdicová čepeľ z nehrdzav. ocele

4-hviezdicová čepeľ z nehrdzavejúcej ocele na

účinné sekanie a mixovanie. Čepeľ s novým

dizajnom seká a krája mäkké aj tvrdé prísady

a pripraví dokonalé kokteily a omáčky pre vás

aj pre celú rodinu.

1 rýchlosť + pulzný stupeň

1 rýchlosť na účinné sekanie a pulzný stupeň

na drvenie ľadu.

Silný 450 W motor

Výkonný 450 W motor na jemné mixovanie.

Príprava ranných kokteilov, omáčok či drveného

ľadu ešte nikdy nebola taká jednoduchá

Rukoväť s pohodlným uchopením

Nová rukoväť s pohodlným uchopením

umožňuje nádobu jednoducho chytiť

a preniesť.

Intuitívne tlačidlo ovládania na jednoduché

používanie

Na výber režimu sekania alebo pulzného

režimu slúži jediné tlačidlo

Priestor na uloženie napájacieho kábla

Ušetrite úložný priestor vďaka praktickému

systému odkladania šnúry pod telo mixéra.

Všetky časti sú umývateľné v umývačke

Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v

umývačke riadu.

S ochranou proti prehriatiu motora

Motor vášho mixéra značky Philips je

navrhnutý tak, aby bol chránený proti prehriatiu

a použitiu s nadprúdom

2 roky záruka

Spoločnosť Philips ponúka na tento produkt

plnú 2-ročnú záruku a zabezpečuje tak dlhú

životnosť produktu, ktorý môžete používať

každý deň.

 

Príslušenstvo

Pribalené: Nádoba

Všeobecné špecifikácie

Počet nastavení rýchlosti: 1

Vlastnosti produktu: Vhodné na čistenie v

umývačke riadu, Integrovaný priestor na

uloženie kábla, Protisklzové nožičky, Pulzný

stupeň

Servis

2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Technické špecifikácie

Kapacita nádoby: 1,25 l

Príkon: 450 W

Dizajn

Farba: White

Povrchová úprava

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál nádoby: Plast
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