
 

 

Philips Pure Essentials 
Collection
Blender

650 W
Glazen kan met inhoud van 2 liter 
met filter

HR2084/30
Wat u maar wilt, precies zoals u het wilt

U bepaalt hoe dik uw smoothie wordt
Philips HR2084/30 blender met een zeer krachtige motor van 650 W, speciale functies 
(kloppen en ijs vermalen), een afneembaar mes en sapfilter, en een hoogwaardige glazen 
kan met een inhoud van 2 liter.

Kies de snelheid die u nodig hebt
• Variabele snelheidsregeling

Maak de perfecte smoothie en maal ijs direct fijn
• Krachtige motor van 650 watt
• Speciale smoothie-functie
• Ice crush-functie
• Klopfunctie

Perfect mixen en malen
• Duurzame getande mesjes

Helder sap zonder zaadjes en pitten
• Filter voor helder sap

Gemakkelijk schoon te maken
• Verwijderbaar mes



 Ice crush-functie

Met deze Philips-blender maalt u gemakkelijk ijs met 
maar één keer op de knop.

Duurzame getande mesjes

Maal en mix een perfecte blend met deze duurzame, 
uiterst scherpe mesjes.

Filter voor helder sap

Geen zaden en pitten meer in uw sap dankzij dit 
handige filter.

Verwijderbaar mes

Eenvoudig en efficiënt schoonmaken door het mes 
uit de kan te verwijderen.
HR2084/30
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Accessoires
• Filter

Algemene specificaties
• Geïntegreerd opbergvak voor snoer
• Snelheidsstand: Variabel en pulsstand

Ontwerpspecificaties
• Kleur(en): Wit
• Materiaal blenderkan: Glas

• Materiaal behuizing: ABS
• Materiaal van het mes: Roestvrij staal

Technische specificaties
• Capaciteit blenderkan: 2 l
• Effectieve capaciteit kan: 1,5 l
• Frequentie: 50/60 Hz
• Vermogen: 650 W
• Voltage: 220-240 V
•

Specificaties
Blender
650 W Glazen kan met inhoud van 2 liter met filter
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