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HR2195/00

Kvalitní mixování bez kousků ingrediencí
Technologie ProBlend 6 dosahuje až o 50 % lepších výsledků*

Mixér Philips s technologií ProBlend 6 a 900W motorem zvládne téměř vše – od

ovoce a zeleniny až po led. Jeho vícerychlostní funkce zajistí dokonalé míchání,

drcení a řezání podle vašich nejnáročnějších požadavků.

Zvolte si přesnou požadovanou rychlost

Regulace otáček s osvětleným displejem

Naprogramovaná funkce drcení ledu

Pulzní a tichý režim jedním dotykem

Příprava skvělých smoothies a okamžité drcení ledu

Unikátní design nádoby umožňuje efektivně míchat ingredience

Max. 2l (1,5l s pokrmem) kvalitní skleněná nádoba

Hvězdicovitý nůž ProBlend 6 pro efektivní mixování a řezání

Výkonný 900W motor

Snadné použití

Stěrka pro snadné míchání surovin

Snadné použití a čištění

Všechny části výrobku s výjimkou hlavní jednotky lze mýt v myčce

Snadné čištění díky odnímatelnému noži



Mixér HR2195/00

Přednosti

Regulace otáček s osvětleným displejem

Toto jedinečné ovládací tlačítko umožňuje

nastavit požadovanou rychlost mixéru.

Odnímatelná nožová jednotka

Snadné čištění díky odnímatelnému noži

Naprogramovaná funkce drcení ledu

Motor pracuje v předem naprogramované

sekvenci, takže lze snadno drtit led stisknutím

tlačítka

Stěrka

Praktická stěrka mixéru Philips zajišťuje

bezpečné míchání během mixování

ingrediencí.

Unikátní nádoba

Poloha ostří mimo střed nádoby vytváří

turbulenci a míchá ingredience tím

nejefektivnějším způsobem.

2l skleněná nádoba

Nádoba o objemu 2 l je vyrobena z vysoce

kvalitního skla odolného proti poškrábání, jež

umožňuje zpracovávat horké ingredience.

Hvězdicovitý nůž ProBlend 6

Mixér Philips s inovativní technologií

ProBlend 6 umožňuje mixovat ovoce, řezat

zeleninu a drtit led tím nejefektivnějším

způsobem.

Pulzní a tichý režim

Tlačítkem Pulse můžete kdykoli kontrolovat

chod přístroje. V tichém režimu přístroj funguje

v nižších otáčkách produkujících nižší hluk.

900W motor

Tento mixér Philips disponuje 900W motorem

pro efektivní míchání, mixování a drcení.

Vhodné do myčky

Všechny části výrobku s výjimkou hlavní

jednotky a nožové jednotky lze mýt v myčce

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Specifikace provedení

Materiál krytu: PP

Materiál nože: Nerezová ocel

Materiál nádoby mixéru: Sklo

Barva(y): Nerezová ocel

Obecné specifikace

Úložný prostor pro kabel: Ano

Protiskluzové podložky: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 900 W

Efektivní kapacita nádoby: 1,5 L

Frekvence: 50/60 Hz

Napětí: 220–240 V

Délka kabelu: 1,0 m

Maximální kapacita nádoby: 2

* Porovnání s nejlepším mixérem Philips HR2094
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