
 

Mixér
Viva Collection

 
600 W

2 l plastová nádoba

Variabilné rýchlosti a pulzný
stupeň

ProBlend 5

 

HR2162/90

Ešte jemnejší zelený koktejl za okamih
Menej nerozmixovaných kúskov vďaka technológii ProBlend5*

Tento mixér Philips Viva Collection ponúka motor s výkonom 600 W, 2 l nádobu a

čepeľ ProBlend 5 skombinované tak, aby vytvorili dokonalé výsledky pri

koktejloch a príprave jedla. Aj náročné mixovanie je odteraz úplnou hračkou!

Vynikajúci mixovací výkon

Silný 600 W motor

Hviezdicová čepeľ ProBlend 5 pre účinné mixovanie a miešanie

Veľká nerozbitná nádoba na prípravu smoothie, s ktorými sa môžete podeliť

Niekoľko rýchlostí pre mäkké aj tvrdé prísady

Jednoduché používanie

Tvarovaný gombík pre jednoduché uchopenie

Pulzný stupeň na miešanie a mixovanie

Ukazovateľ hladiny vody a rukoväť pre jednoduché používanie

Jednoduché čistenie

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu

Zaručená kvalita

2-ročná celosvetová záruka



Mixér HR2162/90

Hlavné prvky

600 W motor

Silný 600 W motor pre jednoduché mixovanie

a miešanie.

ProBlend 5

Hviezdicová čepeľ ProBlend 5 pre účinné

mixovanie a miešanie.

Veľká nerozbitná nádoba

Vďaka spevnenej plastovej nádobe predídete

rozbitiu. Veľká 2-litrová nádoba má pracovný

objem 1,5 litra na prípravu smoothie, s ktorými

sa môžete podeliť.

Viacrýchlostný

Pomocou rôznych nastavení mixujte pri

rôznych rýchlostiach a na rôzne stupne.

Tvarovaný gombík

Tvarovaný gombík pre jednoduché uchopenie a

lepšiu reguláciu otáčok.

Pulzný stupeň na miešanie a mixovanie

Pomocou pulzného režimu môžete jednoducho

ovládať čas a stupeň mixovania.

Ukazovateľ hladiny vody

Ukazovateľ hladiny vody a rukoväť pre

jednoduché používanie a nalievanie.

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu

2-ročná celosvetová záruka

2-ročná celosvetová záruka

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

Materiál plášťa: Polypropylén (PP)

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál nádoby mixéra: Styrén akrylonitril

(SAN)

Farba(y): Čierna a kašmírovo sivá

Všeobecné špecifikácie

Odkladanie kábla

Protisklzové nožičky

Nastavenie rýchlosti: 2 a pulzný stupeň

Technické špecifikácie

Príkon: 600 W

Efektívny objem nádoby: 1,5 l

Frekvencia: 50/60 Hz

Napätie: 220-240 V

Dĺžka kábla: 1,0 m

Maximálny objem nádoby: 2 l

* Porovnať s mixérom Philips Daily Collection Blender

HR2100
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