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850 W

2 l

 

HR2181/00

Kulinarisk verktøy for livet
Hurtigmikser for jevn miksing i én omgang

Gled deg over jevn miksing med det nyskapende blandesystemet med to kniver.

Philips-hurtigmikseren HR2181/00 er en del av Robust Collection, en serie med

slitesterke kjøkkenredskaper som gjør matlaging hjemme til en lek hver dag.

Solid konstruksjon

Solid metallbase

Ripesikker oval glasskanne på 2 liter

Strømsparende motor på 850 W

5-års produktgaranti og 15-års garanti på motoren

De viktigste funksjonene – perfeksjonerte

Taggete kniver i rustfritt stål

Funksjon for automatisk akselerering, fem hastigheter og pulsering

Store brytere for enkel kontroll

Overflater som er enkle å gjøre rene, og kanne som kan vaskes i oppvaskmaskin

Teknologi – der det teller

Miksesystem med to kniver for kontinuerlig ingrediensflyt



Hurtigmikser HR2181/00

Høydepunkter

Ripesikker glasskanne på 2 liter

Kannen på 2 l er laget av ripesikkert

borosilikatglass av høy kvalitet som gjør det

mulig å behandle varme ingredienser. Den

unike ovale formen gir en perfekt flyt av

ingredienser som garanterer et glatt resultat.

Den ovale kannen er lett å oppbevare i

kjøleskapsdøren, slik at man kan avkjøle ferske

blandinger.

Funksjon for automatisk akselerering

Funksjonen for automatisk akselerering øker

hastigheten gradvis fra 0 til 11 000 rotasjoner

per minutt i løpet av 15 sekunder. Selv de mest

gjenstridige ingrediensene kan mikses på ett

forsøk.

Store brytere

Takket være de brukervennlige, store bryterne

kan du mikse på forskjellige hastigheter uten

problemer.

Strømsparende motor på 850 W

Utviklet for varig ytelse. 15-års garanti på

motoren ved registrering.

Miksesystem med to kniver

Robust-hurtigmikseren har et spesielt

miksesystem med to kniver som roterer i

forskjellige retninger og på forskjellige

hastigheter. De taggete bladene på den ene

kniven skjærer opp selv de mest gjenstridige

ingrediensene. Den andre kniven optimaliserer

flyten i ingrediensene i kannen, slik at alt

blandes sammen til perfekte, glatte blandinger.

Utvidet produktgaranti

5-års produktgaranti og 15-års garanti på

motoren gis ved registrering i løpet av 3

måneder etter kjøp.

Solid metallbase

Robust-hurtigmikseren er laget i materialer av

høy kvalitet som gjør denne hurtigmikseren til

et kulinarisk verktøy for livet. Det kraftige

metalldekslet er formstøpt for optimal stabilitet

under miksingen.
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Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Funksjon for automatisk akselerering: Øker til

maksimumshastighet i løpet av 15 sekunder for

å garantere resultat på ett forsøk.

Integrert ledningsoppbevaring

Sklisikre føtter

Hastighetsinnstilling: 5 og pulsfunksjon

Tilbehør

Målebeger

Designmessige spesifikasjoner

Materiale, kabinett: Formstøpt aluminium

Materiale, kanne: Borosilikatglass

Materiale, hurtigmikserkanne: Glass

Materiellkniv: Rustfritt stål

Farge(r): Aluminium og grå

Tekniske spesifikasjoner

Kannens effektive kapasitet: 1,5 l

Frekvens: 50/60 Hz

Drift: 850 W

Spenning: 220–240 V

Ledningslengde: 1,2 m

Kapasitet, hurtigmikserkanne: 2 l

Mål

Mål for esken (B x H x D): 39,0 x 31,0 x 30,6

Produktvekt: 5,75 kg

Vekt, inkl. emballasje: 6,91 kg

Enkel å gjøre ren

Avtakbare deler: Kan vaskes i oppvaskmaskin

Jevne overflater: Ingen kanter og render

Garanti

Utvidet garanti: 5-års produktgaranti og 15-års

garanti på motoren

Bærekraftighet

Laget av resirkulerte materialer: 24 %

Resirkulerbare materialer: 83 %

Effektforbruk, standby: 0,4 W
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