
Tehosekoitin

Aluminium
Collection

 

750 W

2 litran lasikannu

ja suodatin

Säädettävä nopeus

 

HR2094/00

Huipputeho takaa hyvän sekoitus- ja

murskaustuloksen

750 W:n moottori ja herkkä nopeuden säätely

Philips HR2094/00 -tehosekoitin on valmistettu anodisoidusta alumiinista, ja

siinä on 750 W:n moottori, jolla voit käsitellä lähes kaikki ainekset hedelmistä ja

vihanneksista jääpaloihin. Useiden nopeusasetusten ansiosta voit sekoittaa,

murskata ja leikata aineksia haluamaasi karkeuteen.

Herkullista smoothie-juomaa tai jäämurskaa hetkessä

Tehokas 750 watin moottori

Smoothie-toiminto

Painike jään murskaamiseen

Sykäystoiminto

Valitse itse haluamasi nopeus

Nopeuden säätö ja valaistu näyttö

Murskaa ja sekoittaa tehokkaasti

Kestävät sahalaitaiset terät

Raikasta mehua ilman siemeniä ja kuorenpaloja

Siivilä puhdistaa mehun

Helppo puhdistaa

Helpon puhdistuksen mahdollistava irrotettava teräosa



Tehosekoitin HR2094/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Irrotettava terä

Helppo ja nopea puhdistaa poistamalla terä

kannusta.

Painike jään murskaamiseen

Philips-tehosekoittimella jään murskaaminen

käy helposti painikkeen painalluksella.

Nopeuden säätö ja valaistu näyttö

Aseta sekoittimeen haluamasi nopeus

ainutlaatuisella säätimellä.

Siivilä puhdistaa mehun

Käytännöllinen siivilä estää siemenien tai

kuorenpalojen pääsyn mehuun.

Smoothie-toiminto

Smoothie-toiminnon ansiosta voit valmistaa

tehosekoittimella täydellisiä smoothieita.

 

Lisätarvikkeet

Mukana: Suodatin

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: Integroitu johdon

säilytys, Liukumattomat jalat, pulssi,

Säädettävä nopeus

Tekniset tiedot

Taajuus: 50/60 Hz

Virta: 750 W

Jännite: 220–240 V

Kannun tilavuus: 2 V

Johdon pituus: 1 m

Todellinen tilavuus: 1,5 V

Muotoilu

Väri: Titaani

Pinnoitus

Terän materiaali: Ruostumatonta terästä

Kannun materiaali: Lasi

Rungon materiaali: Alumiini

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

IF DESIGN AWARD

IF-palkinnon saaneet tuotteet, hankkeet ja

konseptit ovat huippusuunnittelijoiden

valitsemia.iF International Forum Design

GmbH järjestää vuosittain maailman

merkittävimpiin ja arvostetuimpiin kuuluvan iF

DESIGN AWARD -muotoilukilpailun.

Maailmanlaajuiseksi muotoiluosaamisen

symboliksi nousseessa iF DESIGN AWARD -

kilpailussa on vuosittain yli 5 000 osallistujaa

70 maasta.
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