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700 W

2 l sklená nádoba

so stierkou

ProBlend 6

 

HR2095/90

Dokonalé rozmixovanie bez drobných kúskov
Technológia ProBlend 6 zaručí až o 50 % jemnejšie

rozmixovanie*

Mixér Philips s technológiou ProBlend 6 a 700 W motorom zvládne všetky

suroviny, od ovocia a zeleniny až po ľad. Jeho viacrýchlostná funkcia dokonale

rozmixuje, rozdrví a poseká suroviny na akúkoľvek želanú konzistenciu.

Pripravte dokonalé koktaily a okamžite rozdrvte ľad

Nádoba s jedinečným vyoseným dizajnom na účinné miešanie surovín

Výkonný 700 W motor

Vysokokvalitná sklenená nádoba s objemom max. 2 l (1,5 l s jedlom)

Hviezdicová čepeľ ProBlend 6 pre účinné mixovanie a sekanie

Presná voľba požadovanej rýchlosti

Ovládanie s premenlivou rýchlosťou

Pulzné tlačidlo a tlačidlo na prípravu koktailov

Jednoduché používanie

Stierka na ľahké miešanie surovín

Ľahko sa používa a čistí

Umývateľné v umývačke riadu okrem hlavnej jednotky a čepelí

Jednoduché čistenie vďaka odnímateľnej čepeli
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Hlavné prvky

2 l sklená nádoba

2 l nádoba je vyrobená z vysoko kvalitného

skla, ktoré je odolné voči poškriabaniu a

umožňuje spracovanie horúcich prísad.

Pulzné tlačidlo a tlačidlo na koktaily

Pulzné tlačidlo umožňuje kedykoľvek ovládať

výkon zariadenia a tlačidlo na koktaily sa

jediným stlačením postará o prípravu

lahodných koktailov.

700 W motor

Výkonný 700 W motor na účinné miešanie,

mixovanie a drvenie surovín.

Jedinečná nádoba

Čepeľ je umiestnená mimo stredu nádoby,

vďaka čomu sa vytvára turbulencia a prísady sa

rozmixujú tým najúčinnejším spôsobom.

Ovládanie s premenlivou rýchlosťou

Týmto jedinečným ovládacím tlačidlom

nastavíte mixér na požadovanú rýchlosť.

Vhodné na čistenie v umývačke riadu

Všetky časti okrem hlavnej jednotky a čepelí

sú umývateľné v umývačke riadu.

Odnímateľná čepeľ

Jednoduché čistenie vďaka odnímateľnej

čepeli

Stierka

Praktická stierka mixéra Philips umožní

bezpečné premiešanie prísad počas mixovania.

OCENENIE iF DESIGN AWARD

Cenu IF udeľujú výrobkom, projektom,

konceptom a iným oblastiam najznámejšie

osobnosti dizajnu.Spoločnosť iF International

Forum Design GmbH každý rok organizuje

jednu z najvychýrenejších a najprestížnejších

súťaží v oblasti dizajnu: iF DESIGN AWARD.

Ocenenie iF DESIGN AWARD je na celom

svete uznávané ako symbol výnimočného

dizajnu a tohto podujatia sa každoročne

zúčastňuje viac ako 5 000 návrhov zo 70

krajín.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Všeobecné špecifikácie

Počet nastavení rýchlosti: 4

Vlastnosti produktu: Odkladanie kábla,

Protisklzové nožičky

Technické špecifikácie

Príkon: 800 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Kapacita nádoby: 2 l

Veľká nádoba: 2 l

Dĺžka kábla: 1 m

Efektívna kapacita: 1,5 l

Dizajn

Farba: Čierna

Povrchová úprava

Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál nádoby: Sklo

Materiál hlavnej časti: Hliník

* Porovnanie s najlepším mixérom od spoločnosti Philips

HR2094
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