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850 W

2 l glasbehållare

dubbelbladssystem

5 hastighetsinställningar och
puls

 

HR2181/00

Köksredskap med lång livslängd för släta resultat

Bäst i test med prisbelönad design!

Du får en perfekt slät konsistens med det innovativa mixersystemet med två knivar.

Den här Philips-mixern HR2181/00 utgör en del av Philips Robust-kollektionen, en

serie hållbara köksredskap som gör matlagning till ett nöje varje dag. Bäst i test

hos Smartson (2012) och belönad med iF Product Design Award (2012).

Robust konstruktion

Stabil basplatta i metall

2 l oval reptålig glasbehållare

Energieffektiv 850 W motor

15 års motorgaranti

Det nödvändiga – fulländat

Sågtandade knivar i rostfritt stål

Automatisk accelerationsfunktion, 5 hastigheter och puls

Stora knappar för enkel kontroll

Ytor som är lätta att rengöra och behållare som kan maskindiskas

Teknik – på rätt ställe

Mixersystem med två knivar för oavbrutet ingrediensflöde



Mixer HR2181/00

Funktioner Specifikationer

2 l reptålig glasbehållare

Tvålitersbehållaren är tillverkad i

borosilikatglas av hög kvalitet som är reptåligt

och kan användas för hantering av varma

ingredienser. Den unika ovala formen ger ett

perfekt ingrediensflöde som garanterar ett

jämnt resultat. Den ovala behållaren kan enkelt

förvaras i kylskåpsdörren för snabb nedkylning

av nygjorda blandningar.

Automatisk accelerationsfunktion

Med den automatiska accelerationsfunktionen

ökas hastigheten gradvis från 0 till 11 000 varv

per minut inom 15 sekunder. Även de tuffaste

recepten kan mixas i ett svep.

Stora knappar

Du kan mixa enkelt på olika hastigheter med

hjälp av de stora och lättanvända knapparna.

Energieffektiv 850 W motor

Konstruerad för lång livslängd. 15 års garanti på

motorn vid registrering.

Mixersystem med två knivar

Robust-stavmixern har ett särskilt mixersystem

med två knivar som roterar i motsatta riktningar

och olika snabbt. Den ena knivens sågtandade

blad är konstruerade för att skära igenom till

och med de hårdaste ingredienser. Den andra

kniven optimerar ingrediensernas flöde i

behållaren så att de alla mixas till en perfekt

jämn konsistens.

Utökad produktgaranti

15 års garanti på motorn ges vid registrering

inom tre månader efter köpet.

Stabil basplatta i metall

Robust-stavmixern är tillverkad i material av

hög kvalitet som gör den till ett köksredskap

med lång livslängd. Det kraftiga metallhöljet är

formgjutet för att ge bästa möjliga stabilitet när

du mixar.

Allmänna specifikationer

Automatisk accelerationsfunktion: Ökar till

högsta hastighet inom 15 sekunder för att

garantera tillredning på en gång

Inbyggd sladdförvaring

Stabiliserande fötter

Hastighetsinställning: 5 och pulsfunktion

Tillbehör

Mätbägare

Designspecifikationer

Material, hölje: Formgjutet aluminium

Behållare, material: Borosilikatglas

Material, mixerskål: Glas

Material, kniv: Rostfritt stål

Färg(er): Aluminium och stengrå

Tekniska specifikationer

Behållarens användbara kapacitet: 1,5 L

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 850 W

Spänning: 220-240 V

Sladdlängd: 1,2 m

Kapacitet, mixerskål: 2 L

Mått

Förpackningsstorlek (B x H x D): 39,0 x 31,0 x

30,6

Produktvikt: 5,75 kg

Vikt inkl. förpackning: 6,91 kg

Enkel att rengöra

Löstagbara delar: Diskmaskinssäker

Släta ytor: Inga kanter

Garanti

Utökad garanti: 5 års produktgaranti och 15

års motorgaranti

Hållbarhet

Tillverkad av återvunnet material: 24 %

Återvunnet material: 83 %

Strömförbrukning i standbyläge: 0,4 W
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