
Blender
Aluminium
Collection

 
750 W

Glazen kan met inhoud van 2
liter

met filter

Variabele snelheid

 

HR2094/00

Extra vermogen voor perfect mixen en malen

Motor van 750 W met instelbare snelheid

De Philips HR2094/00 blender van geanodiseerd aluminium heeft een motor van

750 W die praktisch alles aankan; van fruit en groenten tot ijs. Dankzij de instelbare

snelheid mengt, maalt en snijdt u vrijwel alles.

Maak de perfecte smoothie en maal ijs direct fijn

Krachtige motor van 750 watt

Speciale smoothie-functie

Ice crush-functie

Klopfunctie

Kies de snelheid die u nodig hebt

Meerdere snelheden en verlicht display

Perfect mixen en malen

Duurzame getande mesjes

Helder sap zonder zaadjes en pitten

Filter voor helder sap

Gemakkelijk schoon te maken

De messen zijn verwijderbaar en dus gemakkelijk schoon te maken



Blender HR2094/00

Kenmerken Specificaties

Verwijderbaar mes

Eenvoudig en efficiënt schoonmaken door het

mes uit de kan te verwijderen.

Ice crush-functie

Met deze Philips-blender maalt u gemakkelijk

ijs met maar één keer op de knop.

Meerdere snelheden en verlicht display

Zet de blender op de gewenste snelheid met

deze unieke knop.

Filter voor helder sap

Geen zaden en pitten meer in uw sap dankzij

dit handige filter.

Speciale smoothie-functie

Maak de lekkerste smoothies met de speciale

smoothie-functie.

 

Accessoires

Inclusief: Filter

Algemene specificaties

Productkenmerken: Geïntegreerd opbergvak

voor snoer, Antislipvoetjes, Pulstoon,

Variabele snelheid

Technische specificaties

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 750 W

Voltage: 220 - 240 volt

Capaciteit kan: 2 L

Snoerlengte: 1 m

Effectieve capaciteit: 1,5 L

Ontwerp

Kleur: Titanium

Afwerking

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal kan: Glas

Materiaal hoofdunit: Aluminium

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

IF DESIGN AWARD

Bekroonde IF-producten en -projecten,

concepten en nog veel meer, geselecteerd

door de belangrijkste namen in de

ontwerpwereld.Elk jaar organiseert iF

International Forum Design GmbH een van 's

werelds beroemdste en meest geprezen

ontwerpwedstrijden: de iF DESIGN AWARD.

Erkend als symbool van uitzonderlijk design

over de hele wereld, verwelkomt de iF

DESIGN AWARD elk jaar meer dan 5000

inzendingen uit 70 landen.
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