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800 W

Glazen kan met inhoud van 2
liter

met spatel

ProBlend 6

 

HR2096/00
Het beste blendresultaat zonder stukjes
ProBlend 6-technologie voor tot wel 50% fijnere resultaten*

De Philips-blender met ProBlend 6 en een motor van 800 W kan vrijwel alles

verwerken, van fruit en groenten tot ijs. Met de functie voor meerdere snelheden

kunt u bijna alles mixen, malen en snijden.

Perfecte smoothies en ijsblokjes met een druk op de knop

Uniek asymmetrisch kanontwerp om ingrediënten efficiënt te mengen

Krachtige motor van 800 W

Hoogwaardige glazen kan, maximaal 2 liter (1,5 liter met voedsel)

ProBlend-mes met 6 bladen voor doeltreffend mengen en snijden

Kies de snelheid die u nodig hebt

Meerdere snelheden en verlicht display

Geprogrammeerde functie voor het malen van ijs

Pulsstand met één druk op de knop en smoothie-knop

Gebruiksgemak

Spatel voor het eenvoudig mengen van ingrediënten

Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken

Eenvoudig schoon te maken door verwijderbaar mes

Alle onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig, behalve de hoofdunit



Blender HR2096/00

Kenmerken

Unieke kan

Het mes wordt niet recht in het midden

geplaatst en veroorzaakt een turbulente

stroming, waardoor de ingrediënten

doeltreffend worden gemengd.

Motor van 800 W

Deze Philips-blender heeft een krachtige

motor van 800 W voor doeltreffend mengen,

mixen en malen.

Glazen kan met inhoud van 2 liter

De kan van 2 liter is van kwaliteitsglas dat

krasbestendig is en bestand tegen hete

ingrediënten.

Meerdere snelheden en verlicht display

Zet de blender op de gewenste snelheid met

deze unieke knop.

Geprogrammeerde functie voor het malen

van ijs

Eén druk op de knop zet de

voorgeprogrammeerde functie voor het malen

van ijs in werking.

Pulse- en smoothie-knop

Pulsknop voor maximale controle en de

lekkerste smoothies met één druk op de

smoothieknop.

Spatel

Met de handige spatel van de Philips-blender

kunt u veilig roeren terwijl u de ingrediënten

mengt.

Verwijderbare mesunit

Eenvoudig schoon te maken door

verwijderbaar mes

Vaatwasmachinebestendig

Alle onderdelen zijn

vaatwasmachinebestendig, behalve de

hoofdunit en de mesunit.

ProBlend-mes met 6 bladen

Philips-blender met innovatieve ProBlend 6-

technologie voor het op de meest doeltreffende

manier mengen van fruit, snijden van groenten

en vermalen van ijs.

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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Specificaties

Algemene specificaties

Aantal snelheidsstanden: 4

Productkenmerken: Opbergvak voor snoer,

Antislipvoetjes

Technische specificaties

Vermogen: 800 W

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50/60 Hz

Capaciteit kan: 2 L

Capaciteit kan: 2 L

Snoerlengte: 1 m

Effectieve capaciteit: 1,5 L

Ontwerp

Kleur: Platinum

Afwerking

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal kan: Glas

Materiaal hoofdunit: Aluminium

* Vergeleken met de nummer één Philips-blender
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