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Variabel hastighed

 

HR2094/00

Ekstra motorkraft til perfekt blendning og

knusning

750 W motor med hastighedspræcision

Philips-blenderen HR2094/00 i anodiseret aluminium har en 750 W motor, som

klarer næsten alt – lige fra frugt og grøntsager til is. Takket være den multi-

funktionelle hastighedsfunktion kan den blende, knuse og skære ingredienserne til

næsten hvilken som helst konsistens, du ønsker.

Lav den perfekte smoothie med knust is her og nu

Kraftig 750 W motor

Særlig smoothie-funktion

Knap til knusning af is

Pulse-funktion

Vælg præcis den hastighed, du behøver

Variabel hastighed med oplyst display

Perfekt knusning og blendning

Langtidsholdbare savtakkede knive

Ren juice uden sten og kerner

Filter til ren juice

Nem at rengøre

Aftagelig knivenhed gør rengøringen nem



Blender HR2094/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Aftagelig knivenhed

Rengøres nemt og effektivt ved at tage

knivenheden op af skålen.

Knap til knusning af is

Med denne Philips-blender kan du nemt knuse

is med et enkelt tryk på en knap.

Variabel hastighed med oplyst display

Indstil blenderen til den ønskede hastighed

med den unikke kontrolknap.

Filter til ren juice

Juice helt uden sten og kerner takket være

dette praktiske filter.

Særlig smoothie-funktion

Med den særlige smoothie-funktion tilbereder

blenderen perfekte smoothies.

 

Tilbehør

Inklusive: Filter

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: Integreret

ledningsopbevaring, Skridsikre "fødder", Pulse,

Variabel hastighed

Tekniske specifikationer

Frekvens: 50/60 Hz

Strøm: 750 W

Spænding: 220-240 V

Kapacitet: glas: 2 L

Ledningslængde: 1 m

Effektiv kapacitet: 1,5 L

Design

Farve: Titanium

Overflade

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Materiale: blenderglas: Glas

Materiale: basisenhed: Aluminium

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

iF DESIGN AWARD

iF-prisbelønnede produkter og projekter,

koncepter og mere, der udvælges blandt de

største navne inden for design.Hvert år

arrangerer iF International Forum Design

GmbH en af verdens mest berømte og

værdsatte designkonkurrencer: iF DESIGN

AWARD. iF DESIGN AWARD er anerkendt som

et symbol på fremragende design over hele

verden og byder velkommen til mere end

5.000 tilmeldinger fra 70 lande hvert år.
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