
Hurtigmikser

Avance Collection

 

700 W

2 l glasskanne

med slikkepott

ProBlend 6

 

HR2095/90

Beste mulige miksing, ingen biter blir igjen
ProBlend 6-teknologi for opptil 50 % finere resultat*

Hurtigmikseren fra Philips med ProBlend 6 og motor på 700 W håndterer så å si

alt fra frukt/grønnsaker til is. Funksjonen med flere hastigheter kan blande, knuse

og kutte til helt jevne blandinger og alle konsistenser du ønsker.

Lag perfekte smoothies, og knus is på et øyeblikk

Unik, usentrert kannedesign for mer effektiv blanding av ingrediensene

Kraftig 700 W motor

Glasskanne av høy kvalitet med maks. 2 l (1,5 l med mat)

ProBlend 6-stjernekniv for effektiv miksing og kutting

Velg den hastigheten du trenger

Variabel hastighetskontroll

Ettrykks pulserings- og smoothie-knapp

Enkel i bruk

Slikkepott for enkel miksing av ingredienser

Enkel å bruke og rengjøre

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, unntatt hovedenheten

Enkel rengjøring med avtakbar kniv



Hurtigmikser HR2095/90

Høydepunkter

2 l glasskanne

Kannen på 2 liter er laget av glass med høy

kvalitet som er ripesikker, og du kan behandle

varme ingredienser med den.

Pulserings- og smoothie-knapp

Pulseringsknappen gir deg full kontroll, og du

får deilige smoothies ved å trykke på

smoothie-knappen én enkelt gang.

Motor på 700 W

Sterk motor på 700 W til effektiv miksing,

blanding og knusing.

Unik kanne

Bladet er plassert usentrert i kannen. Dette

skaper uro og blander ingrediensene på den

mest effektive måten.

Variabel hastighetskontroll

Angi hastigheten du ønsker på mikseren, med

denne unike kontrollknappen.

Kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin,

unntatt hovedenheten og knivene.

Avtakbar bladenhet

Enkel rengjøring med avtakbar kniv

Slikkepott

Den praktiske slikkepott til Philips-mikseren

sikrer trygg røring mens du blander

ingrediensene.

IF DESIGNPRIS

IF-prisbelønte produkter og prosjekter,

konsepter og mer, valgt av de mest kjente

navnene innen design.Hvert år organiserer iF

International Forum Design GmbH en av

verdens mest populære og verdsatte

designkonkurranser: iF DESIGNPRISEN. Over

5000 bidrag fra 70 land sendes inn til iF

DESIGNPRISEN hvert år, så den er et symbol

på utmerket design over hele verden.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.

 



Hurtigmikser HR2095/90

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Antall hastighetsinnstillinger: 4

Produktfunksjoner: Ledningsoppbevaring,

Sklisikre føtter

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 800 W

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Kanne, kapasitet: 2 L

Kapasitet mugge: 2 L

Ledningslengde: 1 m

Effektiv kapasitet: 1,5 L

Utforming

Farge: Svart

Overflate

Materiale, kniv: Rustfritt stål

Materiale, kanne: Glass

Materiale i hoveddelen: Aluminium

* Sammenlign med Philips' bestselgende hurtigmikser
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