
 

Blender
Robust Collection

 
850 W

2 L blenderglas

dobbeltklingesystem

5 hastighedsindst. og pulse-
funktion

 

HR2181/00

Kulinarisk køkkengrej for livet
Blender til ensartet blendning i ét forsøg

Få en perfekt, jævn konsistens med det innovative blendersystem med to knive.

Denne Philips-blender HR2181/00 er en del af Philips Robust Collection, en serie

slidstærke køkkenredskaber, der gør madlavning derhjemme til en fornøjelse hver

dag.

Hårdfør konstruktion

Solid basisenhed i metal

2 liters ridsesikkert ovalt blenderglas

Strømbesparende 850 W motor

15 års garanti på motoren

Det essentielle - perfekt og fuldendt!

Savtakkede knive i rustfrit stål

Automatisk stigende hastighed, 5 hastighedsindstillinger og pulse-funktion

Store funktionskontakter for nem kontrol

Easy-clean-overflader og blenderglas, der tåler opvaskemaskine

Teknologi - hvor det virkelig tæller

Dobbelt knivenhed for konstant ingrediens-flow



Blender HR2181/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

2 liters ridsesikkert blenderglas

Blenderglasset på 2 liter er fremstillet af

borsilikatglas af høj kvalitet, som er ridsesikkert

og kan klare varme ingredienser. Den unikke

ovale form sikrer en perfekt strøm af

ingredienser, så du får fine resultater. Det ovale

glas kan nemt opbevares i køleskabsdøren, så

du kan køle friske blandinger.

Automatisk stigende hastighed

Den automatiske stigende hastighed øges fra

0 til 11.000 rotationer pr. minut på 15 sekunder.

Selv de sejeste retter kan blendes på én gang.

Store funktionskontakter

Blend uden besvær ved forskellige hastigheder

takket være de store brugervenlige

funktionskontakter.

Strømbesparende 850 W motor

Udviklet til holdbar ydeevne. 15 års garanti på

motoren efter registrering.

Dobbelt knivenhed

Robust-blenderen har en særlig, dobbelt

knivenhed, der roterer i modsatte retninger ved

forskellige hastigheder. Den ene knivs

savtakkede blade er designet til at skære selv

de hårdeste ingredienser. Den anden kniv

optimerer strømmen af ingredienser i glasset,

så de alle forarbejdes til en perfekt, ensartet

konsistens.

Udvidet produktgaranti

Der gives 15 års garanti på motoren ved

registrering senest tre måneder efter købet.

Solid basisenhed i metal

Robust-blenderen er fremstillet i materialer af

høj kvalitet, som gør denne blender til et

kulinarisk redskab for livet. Dens solide

trykstøbte metalkabinet giver optimal stabilitet,

når du blender.

Generelle specifikationer

Automatisk stigende hastighed: Øges til

maksimal hastighed på 15 sekunder, så du

kan blende det hele i én proces

Integreret ledningsopbevaring

Skridsikre "fødder"

Hastighedsindstilling: 5 og pulse-funktion

Tilbehør

Målebæger

Designspecifikationer

Materiale: kabinet: Trykstøbt aluminium

Materiale: blenderglas: Borsilikatglas

Materiale: blenderglas: Glas

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Farve(r): Aluminium og grå

Tekniske specifikationer

Effektiv kapacitet: blenderglas: 1,5 L

Frekvens: 50 / 60 Hz

Strøm: 850 W

Spænding: 220 - 240 V

Ledningslængde: 1,2 m

Kapacitet: blenderglas: 2 L

Mål

Kassens mål (B x H x D): 39,0 x 31,0 x 30,6

Produktvægt: 5,75 kg

Vægt inkl. emballage: 6,91 kg

Nem at rengøre

Aftagelige dele: Tåler opvaskemaskine

Glatte overflader: Ingen riller og kanter

Garanti

Udvidet garanti: 5 års produktgaranti og 15 års

garanti på motoren

Bæredygtighed

Fremstillet af genbrugsmaterialer: 24 %

Genbrugsmaterialer: 83 %

Strømforbrug i standby: 0,4 W
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