
Cooking Blender

Avance Collection

 
1100 W

Gratis receptenboekje

Glazen kan met inhoud van 2
liter

 
HR2098/30

Mix en kook soepen, smoothies, sauzen en nog veel meer

Hete en koude ingrediënten mengen

Mixen en verwarmen voor soepen, smoothies, sauzen en nog veel meer

Gezonde, zelfgemaakte soep en smoothies in een handomdraai

40 verschillende door chef-koks geselecteerde recepten met automatische kookprogramma's

4 vooringestelde automatische kookprogramma's (20-25 min.)

Handmatige kookmodus om uw eigen gerechten te koken

Grote hittebestendige kan van krasbestendig glas

Krachtig vermogen van 1100 W

Eenvoudig mengen en mixen

ProBlend-mes met 6 bladen voor doeltreffend mengen en snijden

4 verschillende snelheden en verlichte lichtring

Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te reinigen

De messen zijn verwijderbaar en dus gemakkelijk schoon te maken

Vaatwasmachinebestendig, behalve hoofdunit en mesunit

Kwaliteit gegarandeerd

2 jaar garantie



Cooking Blender HR2098/30

Kenmerken

40 door chef-koks geselecteerde recepten

40 favoriete zelfgemaakte recepten die u

inspiratie bieden om nieuwe heerlijke

gerechten te bereiden.

Automatische kookprogramma's (20-25 min.)

Wij bieden u vier vooraf ingestelde

programma's waarmee u perfecte gerechten

kunt bereiden in 25 minuten.

Handmatige modus

Handmatige kookmodus met instelbare tijd en

temperatuur (60 °C, 80 °C of 100 °C)

Hittebestendige glazen kan

De hittebestendige kan is gemaakt van

krasbestendig glas voor warm en koud gebruik.

De kan heeft een inhoud van 2 liter en een

effectieve capaciteit van 1,5 liter.

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.

4 snelheden + pulsstand

4 verschillende snelheden, verlichte lichtring

en pulsfunctie

Verwijderbaar mes

Eenvoudig en efficiënt schoonmaken door het

mes uit de kan te verwijderen.

Vaatwasmachinebestendig

Alle onderdelen zijn

vaatwasmachinebestendig, behalve de

hoofdunit en de mesunit.

2 jaar garantie

Met 2 jaar wereldwijde garantie.

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.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

 



Cooking Blender HR2098/30

Specificaties

Accessoires

Inclusief: Receptenboekje

Algemene specificaties

Aantal snelheidsstanden: 4

Productkenmerken: Geïntegreerd opbergvak

voor snoer, Antislipvoetjes

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Capaciteit kan: 2 L

Snoerlengte: 1,25 m

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 1100 W

Blender, toeren per minuut (max.):

32.000 toeren per minuut

Voltage: 220 - 240 volt

Effectieve capaciteit: 1,5 L

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 190 x

220,5 x 420,5 millimeter

Productgewicht: 4,4 kg

Ontwerp

Kleur: Wit

Afwerking

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal kan: Hittebestendig glas

Materiaal hoofdunit: Plastic (PP)

* Vergeleken met de nummer één Philips-blender

HR2094
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