
Hurtigmikser

Daily Collection

 
400 W

1,5 l plastkanne

To hastigheter og pulsfunksjon

ProBlend 4

 

HR2100/90 Friske smoothies og mat på en enkel måte

Kraftig hurtigmikser med ProBlend-kniv

Denne Philips Daily Collection-hurtigmikseren har en motor på 400 W, 1,5 l kanne

og en ProBlend 4-stjernekniv for å oppnå perfekte resultater på smoothies og

annen tilberedt mat. Tung miksing blir enkelt!

For perfekte smoothies og tilbereding av mat

Kraftig motor på 400 W

ProBlend 4-stjernekniv for effektiv blanding og miksing

Uknuselig kanne

Flere hastigheter for myke og harde ingredienser

Pulsfunksjon for forbedret blanding og miksing

Lett å bruke

Låseindikator for klar til bruk

Forbedret helling med ny tut

Behagelig håndtak med tommelgrep

Integrert oppbevaring av strømledningen

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Garantert kvalitet

To års garanti



Hurtigmikser HR2100/90

Høydepunkter

Motor på 400 W

Kraftig motor på 400 W for enkel blanding og

miksing.

ProBlend 4

Den nyutviklede kniven blander og kutter

ingrediensene effektivt og lager en perfekt

smoothie til deg og familien.

Tut med ny utforming

Tut med ny utforming hindrer drypp etter

skjenking i glass.

Behagelig håndtak med tommelgrep

Håndtak med ny utforming med tommelgrep,

slik at kannen er enkel å holde og bære

Pulsfunksjon for blanding og miksing

Du kan bruke pulseringsmodusen for å styre

graden og varigheten av blandingen.

Flere hastigheter

Flere innstillinger gjør det mulig å mikse med

flere hastigheter og på flere måter.

Uknuselig kanne

Den forsterkede plastkannen er uknuselig.

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle avtakbare deler kan vaskes i

oppvaskmaskinen.

Integrert oppbevaring av strømledningen

Spar plass med det hendige

oppbevaringssystemet for ledningen under

kabinettet til hurtigmikseren.

Låseindikator

Denne enkle og lett gjenkjennelige

låseindikatoren gir deg beskjed om når det er

trygt å bruke apparatet.

To års garanti

Med to års verdensomspennende garanti.

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 HR2100/90

Spesifikasjoner

Designmessige spesifikasjoner

Farge(r): Svart

Materiale, hurtigmikserkanne: SAN

Materiale, kabinett: PP

Materiale, kniv: Rustfritt stål

Generelle spesifikasjoner

Hastighetsinnstilling: 2 og pulsfunksjon

Ledningsoppbevaring

Sklisikre føtter

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 400 W

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Maks. kapasitet for kannen: 1,5 l

Kannens effektive kapasitet: 1,25 L

Ledningslengde: 0,85 m
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