
Blender
Robust Collection

 
850 W

Glazen kan met inhoud van 2
liter

systeem met twee messen

5 snelheden en pulsstand

 
HR2181/10

Keukenapparaten die een leven lang meegaan
In één handomdraai mixen en pureren

Dankzij het innovatieve mengsysteem met twee messen ging mengen nog nooit zo gladjes. Deze Philips

HR2181/10-blender maakt deel uit van de Philips Robust-collectie, een serie duurzame keukenhulpjes die van

koken elke dag weer een plezierige bezigheid maken.

Degelijk en oersterk

Stevige metalen voet

Ovalen, krasvaste, glazen kom van 2 liter

Energiezuinige 850W-motor

15 jaar garantie op de motor

De essentie geperfectioneerd

Roestvrijstalen getande messen

Automatische versnellingsfunctie, 5 snelheden en klopfunctie

Grote knoppen voor bedieningsgemak

Gemakkelijk te reinigen en vaatwasserbestendige kan

Technologie waar het telt

Mengsysteem met twee messen voor continue mengbeweging van de ingrediënten



Blender HR2181/10

Kenmerken

Krasvaste glazen kan van 2 liter

De kom van 2 liter is van hoogwaardig

borosilicaatglas gemaakt dat krasbestendig is

en bestand is tegen hete ingrediënten. De

unieke ovale vorm zorgt ervoor dat de

ingrediënten optimaal worden gemengd voor

een glad resultaat. De ovale kom kan

eenvoudig in de deur van de koelkast worden

gezet om vers sap direct koel te bewaren.

Automatische versnellingsfunctie

De automatische versnellingsfunctie voert de

snelheid in 15 seconden geleidelijk op van 0

tot 11.000 rotaties per minuut.Zelfs de meest

veeleisende recepten worden in één keer

gemengd.

Grote knoppen

Moeiteloos mengen op verschillende

snelheden dankzij de gebruiksvriendelijke

grote knoppen.

Energiezuinige 850W-motor

Ontwikkeld voor duurzame prestaties. 15 jaar

garantie op de motor na registratie.

Mengsysteem met twee messen

De Robust-blender heeft een speciaal

mengsysteem met twee messen die op

verschillende snelheden in tegengestelde

richting draaien. De gekartelde lemmet van

een van de messen snijdt zelfs door de hardste

ingrediënten. Het andere mes mengt de

ingrediënten optimaal in de kan, zodat deze tot

een perfect gladde blend worden verwerkt.

Verlengde productgarantie

U krijgt 15 jaar garantie op de motor als u het

product binnen 3 maanden na aankoop

registreert.

Stevige metalen voet

De Robust-blender is van hoogwaardig

materiaal gemaakt, waardoor deze blender u

levenslang in de keuken kan helpen. De

stevige metalen behuizing is volledig gegoten

voor een optimale stabiliteit tijdens het

mengen.
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Specificaties

Algemene specificaties

Automatische versnellingsfunctie: Bereikt

binnen 15 seconden de maximumsnelheid,

zodat het voedsel in één keer wordt verwerkt

Geïntegreerd opbergvak voor snoer

Antislipvoetjes

Snelheidsstand: 5 en pulsstand

Accessoires

Maatbeker

Ontwerpspecificaties

Materiaal behuizing: Gegoten aluminium

Materiaal kan: Borosilicaatglas

Materiaal blenderkan: Glas

Materiaal van het mes: Roestvrij staal

Kleur(en): Ivoorwit en puimsteengrijs

Technische specificaties

Effectieve capaciteit kan: 1,5 L

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 850 W

Voltage: 220 - 240 volt

Snoerlengte: 1,2 m

Capaciteit blenderkan: 2 L

Afmetingen

Afmetingen doos (bxhxd): 39,0 x 31,0 x 30,6

Gewicht van het product: 5,75 kg

Gewicht (incl. verpakking): 6,91 kg

Gemakkelijk schoon te maken

Verwijderbare onderdelen:

Vaatwasmachinebestendig

Gladde oppervlakken: Geen randen

Garantie

Verlengde garantie: 5 jaar productgarantie en

15 jaar garantie op de motor

Duurzaamheid

Gemaakt van gerecycled materiaal: 24 %

Herbruikbaar materiaal: 83 %

Energieverbruik in stand-by: 0,4 W
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