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A tökéletes turmixolás, nem maradnak darabok
Akár 50%-kal jobb eredmény a ProBlend 6 technológiának

köszönhetően*

A Philips turmixgép ProBlend 6 rendszerrel és 800 W-os motorral rendelkezik,

amely bármivel megbirkózik a gyümölcsöktől/zöldségektől kezdve egészen a jég

aprításáig. A többsebességes funkció segítségével a turmixgép tökéletesen simára

és gyakorlatilag bármilyen állagúra turmixolja, aprítja, illetve darabolja a kívánt

alapanyagot.

Készítsen tökéletes turmixokat, aprítson jeget egy pillanat alatt

Egyedülálló formájú, eltolt tengelyű kehely a hatékony turmixolásért

Erőteljes, 800 W-os motor

Max. 2 l (étellel 1,5 l) kiváló minőségű üvegkehely

ProBlend 6 csillagos kés a hatékony turmixolásért és aprításért

Válassza pontosan azt a sebességfokozatot, amelyre szüksége van

Változtatható sebesség, világító kijelző

Programozott jégaprítás funkció

Egyérintéses pulzálás és turmix gomb

Könnyű használat

Az alapanyagok könnyed összekeverésére szolgáló spatula

Egyszerű használat és tisztítás

A levehető pengék révén egyszerű tisztítás

Minden alkatrész mosogatógépben tisztítható, kivéve a főegységet



Turmixgép HR2096/00

Fénypontok

Egyedülálló kehely

A nem a kehely közepén elhelyezett pengék a

lehető leghatékonyabban keverik össze a

hozzávalókat.

800 W-os motor

Ez a Philips turmixgép erős, 800 W-os

motorral rendelkezik a hatékony turmixolás,

keverés és aprítás érdekében.

2 l üvegkehely

A 2 l-es kehely kiváló minőségű, karcmentes

üvegből készül, amelyben forró alapanyagok is

feldolgozhatók.

Változtatható sebesség, világító kijelző

Az egyedülálló szabályzógomb segítségével

állítsa be a kívánt sebességet a turmixgépen.

Programozott jégaprítás funkció

A motor egy gombnyomásra, előre

beprogramozott műveletsorral könnyedén

felaprítja a jeget.

Pulzálás és turmix gomb

A pulzálás gombbal tetszés szerint vezérelhető

az eszköz működése, a turmix gombbal pedig

egy gombnyomással a legfinomabb turmixot

készítheti el.

Spatula

A Philips turmixgép praktikus spatulája

biztonságos keverést biztosít az alapanyagok

összeturmixolása közben.

Levehető vágókések

A levehető pengék révén egyszerű tisztítás

Mosogatógépben tisztítható

Minden alkatrész mosogatógépben tisztítható,

kivéve a főegységet és a pengeegységet.

ProBlend 6 csillagos kés

Philips turmixgép innovatív ProBlend 6

technológiával a leghatékonyabb

gyümölcsturmixolás, zöldségszeletelés és

jégaprítás érdekében.

IF FORMATERVEZÉSI DÍJ

IF-díjas termékek és projektek, koncepciók stb.,

melyeket a legnagyobb nevű dizájnerek

választanak ki.Az iF International Forum

Design GmbH minden évben megrendezi a

világ egyik legünnepeltebb és leginkább

értékelt formatervezői versenyét: az IF

FORMATERVEZÉSI DÍJAT. A világszerte

formatervezői tökéletesség szimbólumaként

elismert IF FORMATERVEZÉSI DÍJRA több

mint 70 országból, több mint 5000 pályázat

érkezik minden éven.
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Műszaki adatok

Általános jellemzők

Sebességbeállítások száma: 4

Termékjellemzők: Vezetéktárolás,

Csúszásmentes talp

Műszaki adatok

Tápellátás: 800 W

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Edény űrtartalma: 2 L

Légyűjtő kapacitása: 2 L

Vezetékhossz: 1 m

Effektív térfogat: 1,5 L

Formatervezés

Szín: Platina

Kidolgozás

A kés anyaga: Rozsdamentes acél

Az edény anyaga: Üveg

A készülékház anyaga: Alumínium

* A Philips első számú, HR2094 típusú turmixgépével
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