
 

Blender
Avance Collection

 

900 W

2 L blenderglas

med spatel

ProBlend 6

 

HR2195/00

Smoothie, suppe eller sauce – perfekt jævn, helt

uden klumper.

ProBlend 6 teknologi til op til 50 % finere resultat*

Perfekt til smoothies, supper og saucer – Philips Avance Blender giver perfekte

resultater uden klumper på få sekunder.

Vælg præcis den hastighed, du behøver

Variabel hastighed med oplyst display

Programmeret funktion til knusning af is

Puls- og lydsvag tilstand med et enkelt tryk

Lav perfekte smoothies, og knus is på et øjeblik

Enestående ikke-centreret skåldesign for effektiv blanding af ingredienser

Maks. 2 L (1,5 L med mad) glas i høj kvalitet

ProBlend 6 stjernet kniv til effektiv blendning og skæring

Kraftfuld 900 W motor

Brugervenlig

Spatel til nem blanding af ingredienser

Nem at bruge og rengøre

Alle dele tåler opvaskemaskine, undtagen hovedenheden

Nem rengøring med aftagelig knivenhed



Blender HR2195/00

Vigtigste nyheder

Variabel hastighed med oplyst display

Indstil blenderen til den ønskede hastighed

med den unikke kontrolknap.

Aftagelig knivenhed

Nem rengøring med aftagelig knivenhed

Indbygget isknusningsfunktion

Motoren betjener den forprogrammerede

sekvens til nemt at knuse is ved et tryk på en

knap

Spatel

Den praktiske spatel på Philips-blenderen

garanterer en sikker omrøring under blendning

af ingredienserne.

Unikt glas

Knivenheden er placeret forskudt for midten i

blenderglasset, så det skaber turbulens og

blander ingredienserne på den mest effektive

måde.

2 L blenderglas

2 l blenderglasset er lavet af højkvalitetsglas,

der er ridsesikkert, og gør det muligt at

tilberede varme ingredienser.

ProBlend 6 stjernet kniv

Philips blender med Innovativ ProBlend 6-

teknologi til blendning af frugt, skæring af

grøntsager og knusning af is på den mest

effektive måde.

Puls- og lydsvag tilstand

Pulsknap til at styre funktionerne, uanset hvad

du ønsker, og lydsvag tilstand, som vil køre ved

lav hastighed med lavere decibelværdier.

900 W motor

Denne Philips-blender har en 900 W motor til

effektiv blendning, miksning og knusning.

Kan gå i opvaskemaskinen

Alle dele tåler opvaskemaskine, undtagen

hovedenheden og knivenheden.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Designspecifikationer

Materiale: kabinet: PP

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Materiale: blenderglas: Glas

Farve(r): Rustfrit stål

Generelle specifikationer

Ledningsopbevaring

Skridsikre "fødder"

Tekniske specifikationer

Strøm: 900 W

Effektiv kapacitet: blenderglas: 1,5 L

Frekvens: 50/60 Hz

Spænding: 220-240 V

Ledningslængde: 1,0 m

Maks kapacitet af blenderglas: 2

* Sammenlignet med Philips' mest populære blender

HR2094
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