
 

Hurtigmikser

Viva Collection

 
600 W

2 l glasskanne

Flere hastigheter og pulsering

ProBlend 5

 

HR2173/90 Silkeglatt smoothie på få sekunder
Færre biter med ProBlend 5-teknologi*

Denne Philips Viva Collection-hurtigmikseren har en motor på 600 W, 2 l kanne og

en ProBlend 5-kniv for å oppnå perfekte resultater på smoothier og annen

tilberedt mat. Tung miksing blir enkelt!

Suveren mikseytelse

Sterk motor på 600 W

ProBlend 5-stjernekniv for effektiv blanding og miksing

Flere hastigheter for myke og harde ingredienser

Stor glasskanne i høy kvalitet forhindrer riper og lukt

Lett å bruke

Helstøpt bryter for godt grep

Pulsfunksjon for blanding og miksing

Vannivåindikator og håndtak for enkel bruk

Enkel å gjøre ren

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Garantert kvalitet

To års verdensomspennende garanti



Hurtigmikser HR2173/90

Høydepunkter

Motor på 600 W

Kraftig motor på 600 W for enkel blanding og

miksing.

ProBlend 5

ProBlend 5-stjernekniv for effektiv blanding og

miksing.

Stor glasskanne i høy kvalitet

Glasskanne i høy kvalitet forhindrer riper og

lukt. Den store kannen på 2 l har en

arbeidskapasitet på 1,5 l.

Flere hastigheter

Flere innstillinger gjør det mulig å mikse med

flere hastigheter og på flere måter.

Helstøpt bryter

Helstøpt bryter for godt grep og bedre

hastighetskontroll.

Pulsfunksjon for blanding og miksing

Du kan bruke pulseringsmodusen for å styre

graden og varigheten av blandingen.

Vannivåindikator

Vannivåindikator og håndtak for enkel bruk og

helling.

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

To års verdensomspennende garanti

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 HR2173/90

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Antall hastighetsinnstillinger: 2 og

pulsfunksjon

Produktfunksjoner: Ledningsoppbevaring,

Sklisikre føtter

Tekniske spesifikasjoner

Kanne, kapasitet: 2 L

Ledningslengde: 1 m

Frekvens: 50/60 Hz

Drift: 600 W

Spenning: 220–240 V

Utforming

Farge: Svart og kasjmirgrå

Overflate

Materiale, kniv: Rustfritt stål

Materiale, kanne: Glass

Materiale i hoveddelen: Polypropylen (PP)

 

* Sammenligne med HR2100 Daily Collection-

hurtigmikser fra Philips
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