
 

Blender
Viva Collection

 
600 W

2 l blenderglas

Flere hastigheder og pulse-
funktion

ProBlend 5

 

HR2173/90

Mere fløjlsblød, grøn smoothie på få sekunder

Færre klumper med ProBlend 5-teknologi*

Denne Philips Viva Collection-blender leveres med en 600 W-motor, 2 l

blenderglas og en ProBlend 5-kniv, der i kombination sørger for perfekt

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

Fremragende blendefunktion

Kraftfuld motor på 600 W

ProBlend 5-stjernet kniv til effektiv blendning og miksning

Flere hastighedsindstillinger til bløde og hårde ingredienser

Stort blenderglas af høj kvalitet forhindrer ridser og lugte

Nem at anvende

Overstøbt knap giver nemt greb

Pulse til mixning og blendning

Vandstandsindikator og håndtag gør den nem i brug

Nem at rengøre

Alle dele kan gå i opvaskemaskinen

Garanteret kvalitet

2 års verdensomspændende garanti



Blender HR2173/90

Vigtigste nyheder

600 W motor

Kraftig 600 W motor til nem blendning og

miksning.

ProBlend 5

ProBlend 5-stjernet kniv til effektiv blendning

og miksning.

Stort blenderglas af høj kvalitet

Blenderglas af høj kvalitet forhindrer ridser og

lugte. Det store 2-liters glas har en maks.

kapacitet på 1,5 liter.

Flere hastighedsindstillinger

Blend ved forskellige hastigheder og med

forskellig blendningsgrad ved at vælge den

mest ideelle indstilling.

Overstøbt knap

Overstøbt knap giver nemt greb og bedre

hastighedsstyring.

Pulse til mixning og blendning

Du kan bruge "Pulse"-funktionen til nemt at

styre, hvor meget og hvor længe indholdet skal

blendes.

Vandstandsindikator

Vandstandsindikator og håndtag gør den nem i

brug og når der hældes.

Alle dele kan gå i opvaskemaskinen

Alle dele kan gå i opvaskemaskinen

2 års verdensomspændende garanti

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.
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Specifikationer

Generelle specifikationer

Antal hastighedsindstillinger: 2 og pulse-

funktion

Produktfunktioner: Ledningsopbevaring,

Skridsikre "fødder"

Tekniske specifikationer

Kapacitet: glas: 2 L

Ledningslængde: 1 m

Frekvens: 50/60 Hz

Strøm: 600 W

Spænding: 220 - 240 V

Design

Farve: Sort og cashmeregrå

Overflade

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Materiale: blenderglas: Glas

Materiale: basisenhed: Polypropylen (PP)

 

* Sammenlignet med Philips Daily Collection-blender

HR2100
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