
Blender
Daily Collection

 
400W

Plastic kan van 1,5 liter

met molen, filter, hakmolen

ProBlend 4

 

HR2104/90 Verse smoothies en maaltijden in een

handomdraai

Krachtige blender met ProBlend-mes

Deze Philips Daily Collection Blender heeft een motor van 400 W, een kan van 1,5

liter en een ProBlend-viersterrenmes, en is perfect voor het bereiden van

smoothies en ander voedsel. Mixen, malen en snijden in een handomdraai!

Voor de perfecte bereiding van smoothies en voedsel

Krachtige motor van 400 W

Stevige plastic kan

ProBlend 4-sterrenmes voor effectief mengen en mixen

Meerdere snelheden voor zachte en harde ingrediënten

Blenderfilter voor helder sap en heldere sojamelk

Minihakmolen voor het hakken van zachte ingrediënten

Molen voor het malen van harde ingrediënten

Pulsstand om beter te mixen en mengen

Gebruiksvriendelijk

Vergrendelingsindicator wanneer apparaat gebruiksklaar is

Verbeterd schenken dankzij nieuwe schenktuit

Comfortabel duimhandvat

Onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig

Kwaliteit gegarandeerd



Blender HR2104/90

Kenmerken

Motor van 400 W

Krachtige motor van 400 W voor eenvoudig

mengen en mixen.

Stevige plastic kan

Voorkom barsten met deze kan van verstevigd

plastic. De kan van 1,5 liter heeft een effectieve

capaciteit van 1,25 liter.

ProBlend 4

Het nieuwe ontwerp van het mes mengt en

snijdt de ingrediënten doeltreffend en maak

een perfecte smoothie voor u en uw familie.

Meerdere snelheden

Mix op verschillende snelheden en in

verschillende standen dankzij de vele

instellingsmogelijkheden.

Filter

Maak eenvoudig sojamelk of vruchtensap

zonder pitten en zaden

Minihakmolen

Gebruik de minihakmolen om zachte

ingrediënten als kruiden, pepertjes, ui en vlees

te hakken.

Molen

Gebruik het molenaccessoire om harde

ingrediënten zoals koffiebonen, noten en

gedroogde pepertjes en peper te malen.

Pulsstand voor het mixen en mengen

U kunt de "pulsstand" gebruiken om de

mengstand en -tijd eenvoudig te regelen.

Vergrendelingsindicator

Deze eenvoudige en gemakkelijk herkenbare

vergrendelingsindicator zal u weten laten

wanneer het apparaat veilig gebruikt kan

worden.

Nieuw schenktuitontwerp

Het nieuwe schenktuitontwerp voorkomt lekken

na het inschenken van het glas.

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.

 



Blender HR2104/90

Specificaties

Accessoires

Filter

Molen

Minihakmolen

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Zwart

Materiaal blenderkan: SAN

Materiaal behuizing: PP

Materiaal mes: Roestvrij staal

Algemene specificaties

Snelheidsstand: 2 en pulseren

Opbergvak voor snoer

Antislipvoetjes

Technische specificaties

Vermogen: 400 W

Voltage: 220-240 V

Frequentie: 50/60 Hz

Max. capaciteit van de kan: 1,5 liter

Effectieve capaciteit kan: 1,25 L

Capaciteit minihakmolen: 120 ml

Capaciteit van de molen: 120 ml

Snoerlengte: 0,85 m

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑04‑02

Versie: 10.0.1

EAN: 08 71010 36124 45

www.philips.com

http://www.philips.com/

