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750 W

Szklany dzbanek o pojemności
2 l

z filtrem

Regulacja prędkości

 

HR2094/00

Dodatkowa moc dla lepszego miksowania i

kruszenia

Wydajny silniczek o mocy 750 W

Blender HR2094/00 firmy Philips wykonany z anodyzowanego aluminium jest

wyposażony w silniczek o mocy 750 W, który umożliwia miksowanie wszystkich

produktów — od owoców i warzyw po lód. Dzięki różnym ustawieniom szybkości

blender umożliwia miksowanie, kruszenie i siekanie na kawałki w celu uzyskania

żądanej konsystencji.

Kruszy lód i pozwala przygotować wspaniałe koktajle

Silniczek o dużej mocy 750 W

Specjalna funkcja koktajli

Przycisk ICE do kruszenia lodu

Funkcja PULSE

Możliwość wyboru odpowiedniej szybkości

Regulacja szybkości na podświetlonym wyświetlaczu

Doskonale kruszy i miksuje

Trwałe, ząbkowane ostrza

Klarowny sok bez nasion i pestek

Klarowny sok dzięki filtrowi

Łatwe czyszczenie

Możliwość zdjęcia części tnącej ułatwia czyszczenie



Blender HR2094/00

Zalety Dane techniczne

Zdejmowane ostrze

Łatwe i skuteczne czyszczenie dzięki

zdejmowanemu ostrzu.

Przycisk ICE do kruszenia lodu

Blender firmy Philips umożliwia łatwe

kruszenie lodu za dotknięciem jednego

przycisku.

Regulacja szybkości na podświetlonym

wyświetlaczu

To wyjątkowe pokrętło pozwala ustawić

odpowiednią szybkość.

Klarowny sok dzięki filtrowi

Ten praktyczny filtr wychwytuje z soku

wszystkie pestki i nasiona.

Specjalna funkcja koktajli

Specjalna funkcja koktajli pozwala

przygotować wspaniałe koktajle.

 

Akcesoria

W zestawie: Filtr

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Wbudowany

schowek na przewód, Stopy antypoślizgowe,

Funkcja pulsacji, Regulacja prędkości

Dane techniczne

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 750 W

Napięcie: 220–240 V

Pojemność dzbanka: 2 L

Długość przewodu: 1 m

Efektywna pojemność: 1,5 L

Wzornictwo

Kolor: Tytanowy

Wykończenie

Materiał ostrza: Stal szlachetna

Materiał dzbanka: Szkło

Materiał korpusu: Aluminium

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

IF Design Award — nagroda za wzornictwo

Zdobywające nagrody IF produkty, projekty i

koncepcje wybierane przez czołowe postacie

w dziedzinie wzornictwa.Każdego roku iF

International Forum Design GmbH organizuje

jeden z najsłynniejszych i najbardziej

cenionych konkursów w dziedzinie wzornictwa

— iF DESIGN AWARD. Konkurs ten na całym

świecie jest uznawany za swoisty symbol

doskonałego wzornictwa, dlatego co roku do

organizatorów napływa ponad 5 tysięcy

zgłoszeń z około 70 krajów.
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