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1,25 l plastbehållare

4-bladiga skärblad i rostfritt
stål

 
HR2052/00

Nyttiga smoothies, såser och iskrossning varje dag
Med 450 W och överhettningsskydd för motorn

Endast Philips erbjuder dig den här pålitliga och hållbara mixern med utmärkt prestanda för att göra släta

smoothies, såser, malda tillbehör och krossad is

Specifikationer för bästa resultat

Spricktålig plastbehållare

4-bladiga skärblad i rostfritt stål

1 hastighet och pulsfunktion för både mjuka och hårda ingredienser som is

Kraftfull 450 W-motor för fina resultat

Lättanvänd

Bekvämt tumgreppshandtag

Intuitivt vred för enkel användning

Inbyggd sladdförvaring

Alla delar kan diskas i diskmaskin

Garanterad kvalitet för långvarig användning

Med motoröverhettningsskydd

2 års världsomfattande garanti



Mixer HR2052/00

Funktioner Specifikationer

Spricktålig plastbehållare

Undvik sprickor med den här förstärkta

plastbehållaren. 1,5-liters behållaren har en

arbetskapacitet på 1,25 liter.

4-bladiga skärblad i rostfritt stål

4-bladiga skärblad i rostfritt stål för effektiv

mixning och blandning. De nydesignade

skärbladen både mixar och skär mjuka och

hårda ingredienser och ger dig och din familj

perfekta smoothies och såser.

1 hastighet och pulsfunktion

1 hastighet för kraftfull mixning och puls för

iskrossning.

Kraftfull 450 W-motor

Kraftfull 450 W-motor för fin mixning. Aldrig

tidigare har det varit så enkelt att göra allt från

frukostsmoothies och såser till att krossa is

Bekvämt tumgreppshandtag

Nytt handtag med tumgrepp gör det enkelt att

hålla och flytta behållaren.

Intuitivt vred för enkel användning

Välj "mixerfunktionen" eller "pulsfunktion" med

knappen

Inbyggd sladdförvaring

Spara utrymme med det praktiska systemet för

sladdförvaring under mixerns hölje.

Alla delar kan diskas i diskmaskin

Alla löstagbara delar kan diskas i

diskmaskinen.

Med motoröverhettningsskydd

Motorn i Philips-mixern är utformad för att

skydda mot överhettning och överbelastning

under användning

Två års garanti

Philips erbjuder en komplett 2-årsgaranti för

den här produkten så att du kan vara säker på

att du får en produkt med lång livslängd som

du kan använda varje dag.

 

Tillbehör

Medföljer: Behållare

Allmänna specifikationer

Antal hastighetsinställningar: 1

Produktfunktioner: Tål att maskindiskas,

Inbyggd sladdförvaring, Stabiliserande fötter,

Puls

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Kapacitet, behållare: 1,25 L

Effekt: 450 W

Design

Färg: Vit

Legering

Kniv, material: Rostfritt stål

Behållare, material: Plast
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