
Blender
Daily Collection

 
400 W

1,5 l blenderglas af plastik

2 hastighedsindst. og pulse-
funktion

ProBlend 4

 

HR2100/90

Friske smoothies og mad på en nem måde

Effektiv blender med ProBlend-kniv

Denne Philips Daily Collection-blender leveres med en 400 W-motor, 1.5 l

blenderglas en ProBlend 4-stjernet kniv, der i kombination sørger for perfekt

tilberedning af smoothies og mad. Det er blendning på den nemme måde!

Til perfekt tilberedning af smoothies og mad

Kraftig 400 W motor

ProBlend 4-stjernet kniv til effektiv blendning og miksning

Brudsikkert blenderglas

Flere hastighedsindstillinger til bløde og hårde ingredienser

Pulse til bedre mixning og blendning

Nem at anvende

Låseindikator til klar til brug

Forbedret hældefunktion med ny hældetud

Behageligt tommelfingergreb

Integreret rum til ledningen

Alle dele kan gå i opvaskemaskinen

Garanteret kvalitet

2 års reklamationsret



Blender HR2100/90

Vigtigste nyheder

400 W motor

Kraftig 400 W motor til nem blendning og

miksning.

ProBlend 4

Den nydesignede knivenhed vil blende og

skære ingredienserne effektivt og lave en

perfekt smoothie for dig og din familie.

Nyt hældetudsdesign

Nydesignet hældetud forhindrer spild efter

ophældning i glasset.

Behageligt tommelfingergreb

Nyt håndtag med tommelfingergrebsposition,

så man nemt kan holde og bære

blenderglasset.

Pulse til mixning og blendning

Du kan bruge "Pulse"-funktionen til nemt at

styre, hvor meget og hvor længe indholdet skal

blendes.

Flere hastighedsindstillinger

Blend ved forskellige hastigheder og med

forskellig blendningsgrad ved at vælge den

mest ideelle indstilling.

Brudsikkert blenderglas

Forstærket blenderglas for at undgå brud.

Alle dele kan gå i opvaskemaskinen

Alle aftagelige dele kan vaskes i

opvaskemaskinen.

Integreret rum til ledningen

Spar plads med det praktiske

ledningsopbevaringssystem under blenderens

kabinet.

Låseindikator

Denne enkle og letgenkendelige låseindikator

viser dig, hvornår apparatet er klar til sikker

brug.

2 års reklamationsret

Med 2 års verdensomspændende garanti.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.

 



Blender HR2100/90

Specifikationer

Designspecifikationer

Farve(r): Sort

Materiale: blenderglas: SAN

Materiale: kabinet: PP

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Generelle specifikationer

Hastighedsindstilling: 2 og pulse-funktion

Ledningsopbevaring

Skridsikre "fødder"

Tekniske specifikationer

Strøm: 400 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Maks kapacitet af blenderglas: 1,5 L

Effektiv kapacitet: blenderglas: 1,25 L

Ledningslængde: 0,85 m
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