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

Mixér Philips s technologií ProBlend 6 a 800W motorem zvládne téměř vše – od

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

drcení a řezání podle vašich nejnáročnějších požadavků.

Příprava skvělých smoothies a okamžité drcení ledu

Unikátní design nádoby umožňuje efektivně míchat ingredience

Výkonný 800W motor

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

Hvězdicovitý nůž ProBlend 6 pro efektivní mixování a řezání

Zvolte si přesnou požadovanou rychlost

Regulace otáček s osvětleným displejem

Naprogramovaná funkce drcení ledu

Praktické tlačítko Pulse a Smoothie

Snadné použití

Stěrka pro snadné míchání surovin

Snadné použití a čištění

Snadné čištění díky odnímatelnému noži

Všechny části výrobku s výjimkou hlavní jednotky lze mýt v myčce



Mixér HR2096/00

Přednosti

Unikátní nádoba

Poloha ostří mimo střed nádoby vytváří

turbulenci a míchá ingredience tím

nejefektivnějším způsobem.

800W motor

Tento mixér Philips disponuje 800W motorem

pro efektivní míchání, mixování a drcení.

2l skleněná nádoba

Nádoba o objemu 2 l je vyrobena z vysoce

kvalitního skla odolného proti poškrábání, jež

umožňuje zpracovávat horké ingredience.

Regulace otáček s osvětleným displejem

Toto jedinečné ovládací tlačítko umožňuje

nastavit požadovanou rychlost mixéru.

Naprogramovaná funkce drcení ledu

Motor pracuje v předem naprogramované

sekvenci, takže lze snadno drtit led stisknutím

tlačítka

Tlačítko Pulse a Smoothie

Tlačítko Pulse umožňuje kdykoli kontrolovat

chod přístroje a tlačítko Smoothie umožňuje

připravovat ty nejchutnější koktejly jedním

stisknutím.

Stěrka

Praktická stěrka mixéru Philips zajišťuje

bezpečné míchání během mixování

ingrediencí.

Odnímatelná nožová jednotka

Snadné čištění díky odnímatelnému noži

Vhodné do myčky

Všechny části výrobku s výjimkou hlavní

jednotky a nožové jednotky lze mýt v myčce

Hvězdicovitý nůž ProBlend 6

Mixér Philips s inovativní technologií

ProBlend 6 umožňuje mixovat ovoce, řezat

zeleninu a drtit led tím nejefektivnějším

způsobem.

Ocenění IF DESIGN AWARD

Výrobky, projekty, koncepty a další, jimž byla

udělena cena IF odborníky v oblasti

designu.Každý rok pořádá sdružení iF

International Forum Design GmbH jednu

z nejoceňovanějších a nejoslavovanějších

světových soutěží v designu: iF DESIGN

AWARD. Celosvětově uznávaná jako symbol

výjimečného designu přijímá soutěž iF

DESIGN AWARD více než 5 000 návrhů ze

70 zemí každý rok.
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Specifikace

Obecné specifikace

Počet rychlostních stupňů: 4

Vlastnosti výrobku: Úložný prostor pro kabel,

Protiskluzové podložky

Technické údaje

Spotřeba: 800 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Kapacita nádoby: 2 L

Kapacita džbánu: 2 L

Délka kabelu: 1 m

Využitelná kapacita: 1,5 L

Design

Barva: Platinová

Povrchová úprava

Materiál nože: Nerezová ocel

Materiál nádoby: Sklo

Materiál hlavního těla: Hliník

* Porovnání s nejlepším mixérem Philips HR2094
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