
 

Tehosekoitin

Robust Collection

 
850 W

2 litran lasikannu

kaksi terää

5 nopeusasetusta ja
sykäystoiminto

 

HR2181/00

Kestävät keittiötyökalut
Tehosekoitin, jolla sekoitat sulavasti kerralla

Sekoita tasaiseksi innovatiivisella kaksiteräisellä sekoitusjärjestelmällä. Tämä

Philips HR2181/00 -tehosekoitin kuuluu Robust Collectioniin, jonka kestävät

keittiötyökalut tekevät ruoanlaitosta nautittavaa joka päivä.

Tukeva rakenne

Tukeva metallialusta

2 litran soikea naarmuuntumaton lasikannu

Virtaa säästävä 850 W:n moottori

15 vuoden moottoritakuu

Täydelliset perusvälineet

Sahalaitaiset terät ruostumatonta terästä

Automaattikiihdytys, 5 nopeutta ja sykäystoiminto

Suuret kytkimet helpottavat hallintaa

Helposti puhdistettavat pinnat ja konepestävä kannu

Tekniikkaa - sillä on merkitystä

Kaksiteräinen sekoitusjärjestelmä takaa ainesten virtauksen



Tehosekoitin HR2181/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

2 litran naarmuuntumaton lasikannu

2 litran kannu on valmistettu laadukkaasta,

naarmuuntumattomasta borosilikaattilasista,

joka mahdollistaa kuumien ainesten

käsittelemisen. Soikea muoto takaa ainesten

täydellisen virtauksen ja tasaisen

lopputuloksen. Soikeaa kannua voi säilyttää

jääkaapin ovessa sekoitusten

jäähdyttämiseksi.

Automaattikiihdytys

Automaattinen kiihdytys kasvattaa nopeuden

15 sekunnissa vähitellen 0 kierroksesta 11 000

kierrokseen minuutissa. Valmista

monimutkaisimmatkin reseptit hetkessä.

Suuret kytkimet

Nopeuden vaihtaminen käy helposti suurilla

kytkimillä.

Virtaa säästävä 850 W:n moottori

Kestävä ja tehokas. Moottorilla on 15 vuoden

takuu rekisteröimällä.

Kaksiteräinen sekoitusjärjestelmä

Robust-tehosekoittimen sekoitusjärjestelmässä

on kaksi terää, jotka pyörivät eri suuntiin eri

nopeuksilla. Toisen

terän sahalaitaiset terät leikkaavat

kovimmatkin ainekset. Toinen terä optimoi

ainesten virtauksen kannussa, jotta ne

sekoittuvat tasaisesti.

Laajennettu tuotetakuu

15 vuoden moottoritakuu, kun laite

rekisteröidään 3 kuukauden kuluessa

ostopäivästä.

Tukeva metallialusta

Robust-tehosekoitin on pitkäikäinen keittiölaite

laadukkaiden valmistusmateriaaliensa

ansiosta. Laitteen tukeva metallirunko on

kokonaan valettu, mikä takaa vakauden

sekoittamisen aikana.

Yleiset tiedot

Automaattikiihdytys: Kiihtyy

enimmäisnopeuteen 15 sekunnissa, mikä

takaa tuloksen nopeasti

Integroitu johdon säilytys

Liukumattomat jalat

Nopeusasetus: 5 ja pulssi

Lisätarvikkeet

Mittamuki

Muotoilutiedot

Kotelon materiaali: Valettu alumiini

Kannun materiaali: Borosilikaattilasi

Sekoitinkannun materiaali: Lasi

Terän materiaali: Ruostumatonta terästä

Väri(t): Alumiini ja harmaa

Tekniset tiedot

Kannun todellinen tilavuus: 1,5 V

Taajuus: 50/60 Hz

Virta: 850 W

Jännite: 220–240 V

Johdon pituus: 1,2 m

Sekoitinkannun tilavuus: 2 V

Mitat

Pakkauksen mitat (LxKxS): 39,0 x 31,0 x 30,6

Laitteen paino: 5,75 kg

Paino pakattuna: 6,91 kg

Helppo puhdistaa

Irrotettavat osat: Konepesun kestävä

Sileät pinnat: Ei reunoja

Takuu

Laajennettu takuu: 5 vuoden tuotetakuu ja 15

vuoden moottoritakuu

Ympäristö

Valmistettu uusiomateriaaleista: 24 %

Uusiomateriaalit: 83 %

Valmiustilan virrankulutus: 0,4 W
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