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Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov

Tehnologija ProBlend 6 za do 50 % boljše rezultate*

Z mešalnikom Philips s tehnologijo ProBlend 6 in motorjem moči 800 W lahko

mešate skoraj vse sestavine, od sadja ali zelenjave do ledu. Z različnimi hitrostmi

lahko mešate, drobite in režete skoraj vse sestavine.

Hitro pripravljajte popolne napitke in drobite led

Edinstvena zasnova posode za učinkovito mešanje sestavin

Zmogljivi 800 W motor

Visokokakovostna steklena posoda zmogljivosti do 2 l (1,5 l s hrano)

6-krako rezilo ProBlend za učinkovito mešanje in rezanje

Izberite ustrezno hitrost

Regulator hitrosti z osvet. zaslonom

Programirana funkcija za drobljenje ledu

Enostaven gumb za sadne napitke in pulzno mešanje

Enostavna uporaba

Lopatica za enostavno mešanje sestavin

Enostavna uporaba in čiščenje

Snemljivo rezilo za enostavno čiščenje

Vse dele lahko operete v pomivalnem stroju, razen glavne enote



Mešalnik HR2096/00

Značilnosti

Edinstvena posoda

Rezilo, ki je nameščeno izven središča, bo v

posodi povzročilo zračne tokove in mešanje

sestavin na najbolj učinkovit način.

800 W motor

Mešalnik Philips ima zmogljiv 800 W motor za

učinkovito mešanje in drobljenje.

2 l steklena posoda

2-litrska posoda je izdelana iz

visokokakovostnega stekla, ki je odporno proti

praskam in omogoča obdelavo vročih sestavin.

Regulator hitrosti z osvet. zaslonom

S tem edinstvenim regulatorjem lahko

nastavite želeno hitrost mešalnika.

Programirana funkcija za drobljenje ledu

Za enostavno drobljenje ledu s pritiskom na

gumb bo motor deloval v predhodno

programirani sekvenci.

Gumb za pulzno mešanje in sadne napitke

Gumb za pulzno mešanje za upravljanje

delovanja, kadar to želite, in gumb za sadne

napitke za pripravo najokusnejših napitkov z

enim pritiskom.

Lopatica

Priročna lopatica mešalnika Philips zagotavlja

varno mešanje med mešanjem sestavin.

Snemljiva rezilna enota

Snemljivo rezilo za enostavno čiščenje

Primerno za pomivalni stroj

Vse dele lahko operete v pomivalnem stroju,

razen glavne enote in sklopa rezila.

6-krako rezilo ProBlend

Mešalnik Philips z inovativno tehnologijo

ProBlend 6 za najučinkovitejše mešanje sadja,

rezanje zelenjave in drobljenje ledu.
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Specifikacije

Splošne specifikacije

Število nastavitev hitrosti: 4

Značilnosti izdelka: Shranjevanje kabla,

Nedrseče nožice

Tehnične specifikacije

Napajanje: 800 W

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Prostornina posode: 2 l

Kapaciteta vrča: 2 l

Dolžina kabla: 1 m

Učinkovita zmogljivost: 1,5 l

Zasnova

Barva: Platina

Površina

Rezilo: Nerjavno jeklo

Posoda: Steklo

Material glavnega ohišja: Aluminij

* V primerjavi s Philipsovim najbolje prodajanim

mešalnikom HR2094
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