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900 W

2 l glasskanne

med slikkepott

ProBlend 6

 

HR2195/00

Smoothie, suppe eller saus – perfekt glatt, helt

uten biter

ProBlend 6-teknologi for opptil 50 % finere resultat*

Philips Avance Blender er best på smoothies, supper og sauser og gir deg et

perfekt og jevnt resultat på få sekunder.

Velg den hastigheten du trenger

Variabel hast.kontroll, opplyst display

Programmert funksjon for isknusing

Ettrykks pulseringsmodus og stillemodus

Lag perfekte smoothies, og knus is på et øyeblikk

Unik, usentrert kannedesign for mer effektiv blanding av ingrediensene

Glasskanne av høy kvalitet med maks. 2 l (1,5 l med mat)

ProBlend 6-stjernekniv for effektiv miksing og kutting

Kraftig motor på 900 W

Enkel i bruk

Slikkepott for enkel miksing av ingredienser

Enkel å bruke og rengjøre

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, unntatt hovedenheten

Enkel rengjøring med avtakbar kniv



Hurtigmikser HR2195/00

Høydepunkter

Variabel hast.kontroll, opplyst display

Angi hastigheten du ønsker på mikseren, med

denne unike kontrollknappen.

Avtakbar bladenhet

Enkel rengjøring med avtakbar kniv

Programmert funksjon for isknusing

Motoren kjører en forhåndsprogrammert

rekkefølge for å knuse is med ett knappetrykk

Slikkepott

Den praktiske slikkepott til Philips-mikseren

sikrer trygg røring mens du blander

ingrediensene.

Unik kanne

Bladet er plassert usentrert i kannen. Dette

skaper uro og blander ingrediensene på den

mest effektive måten.

2 l glasskanne

Kannen på 2 liter er laget av glass med høy

kvalitet som er ripesikker, og du kan behandle

varme ingredienser med den.

ProBlend 6-stjernekniv

Philips-mikser med nyskapende ProBlend 6-

teknologi for miksing av frukt, kutting av

grønnsaker og knusing av is på den mest

effektive måten.

Pulseringsmodus og stillemodus

Pulseringsbryteren kontrollerer bruken uansett

hva du ønsker, og stillemodusen har lav

hastighet, noe som gir lavere desibelnivå.

Motor på 900 W

Denne Philips-hurtigmikseren har en sterk

motor på 900 W for miksing og effektiv

knusing.

Kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin,

unntatt hovedenheten og knivene.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Designmessige spesifikasjoner

Materiale, kabinett: PP

Materiale, kniv: Rustfritt stål

Materiale, hurtigmikserkanne: Glass

Farge(r): Rustfritt stål

Generelle spesifikasjoner

Ledningsoppbevaring

Sklisikre føtter

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 900 W

Kannens effektive kapasitet: 1,5 L

Frekvens: 50/60 Hz

Spenning: 220–240 V

Ledningslengde: 1,0 m

Maks. kapasitet for kannen: 2

* Sammenlign med Philips' bestselgende hurtigmikser

HR2094
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