
Mixér
Daily Collection

 
400 W

1,5 l sklenená nádoba

2 rýchlosti a pulzný stupeň

ProBlend 4

 
HR2105/60

Ľahká príprava koktejlov a čerstvých jedál
S extra silným výkonom a čepeľou

Tento mixér Philips Daily Collection v sebe spája 400 W motor, 1,5 l nádobu a hviezdicovú čepeľ ProBlend4,

vďaka čomu vytvoríte dokonalé kokteily a jedlá. Aj náročné mixovanie je odteraz úplnou hračkou!

Na prípravu dokonalých koktejlov a jedál

Silný 400 W motor

Hviezdicová čepeľ ProBlend 4 pre účinné mixovanie a miešanie

Niekoľko rýchlostí pre mäkké aj tvrdé prísady

Pulzný stupeň na lepšie miešanie a mixovanie

Vysokokvalitná sklenená nádoba zabráni vzniku škrabancov a zápachov

Jednoduché používanie

Lepšie nalievanie vďaka novej výlevke

Priestor na uloženie napájacieho kábla

Indikátor uzamknutia na okamžité použitie

Všetky časti sú umývateľné v umývačke

Zaručená kvalita

Dvojročná záruka



Mixér HR2105/60

Hlavné prvky Technické údaje

400 W motor

Silný 400 W motor pre jednoduché mixovanie

a miešanie.

ProBlend 4

Čepeľ s novým dizajnom účinne rozmixuje a

naseká prísady a pripraví dokonalý kokteil pre

vás aj vašu rodinu.

Vysokokvalitná sklenená nádoba

Vysokokvalitná sklenená nádoba zabráni

vzniku škrabancov a zápachov. Tento 1,5-litrový

pohár má pracovný objem 1,25 litra.

Nový tvar výpustu

Nový tvar výlevky zabráni rozliatiu po naliatí

do pohára.

Viacrýchlostný

Pomocou rôznych nastavení mixujte pri

rôznych rýchlostiach a na rôzne stupne.

Pulzný stupeň na miešanie a mixovanie

Pomocou pulzného režimu môžete jednoducho

ovládať čas a stupeň mixovania.

Všetky časti sú umývateľné v umývačke

Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v

umývačke riadu.

Indikátor uzamknutia

Tento jednoduchý a dobre viditeľný indikátor

uzamknutia vám ukáže, kedy možno

zariadenie bezpečne používať.

Priestor na uloženie napájacieho kábla

Ušetrite úložný priestor vďaka praktickému

systému odkladania šnúry pod telo mixéra.

Dvojročná záruka

S 2-ročnou celosvetovou zárukou.

 

Špecifikácia dizajnu

Materiál plášťa: PP

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál nádoby mixéra: Sodno-vápenaté

sklo

Farba(y): Fialová

Všeobecné špecifikácie

Odkladanie kábla

Protisklzové nožičky

Nastavenie rýchlosti: 2 a pulzný stupeň

Technické špecifikácie

Príkon: 400 W

Efektívny objem nádoby: 1,25 l

Frekvencia: 50/60 Hz

Napätie: 220-240 V

Dĺžka kábla: 0,85 m

Maximálny objem nádoby: 1,5 l
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