
Mešalnik

Daily Collection

 
400 W

1,5 l plastična posoda

z mlinčkom, filtrom, sekljalnikom

ProBlend 4

 

HR2104/90 Enostavna priprava svežih napitkov in hrane

Zmogljiv mešalnik z rezilom ProBlend

Mešalnik Philips Daily Collection ima 400 W motor, 1,5-litrski vrč in 4-krako rezilo

ProBlend, zato zagotavlja odlične rezultate pri pripravi popolnih napitkov in hrane.

Učinkovito zmeša tudi najtrše sestavine.

Za pripravo popolnih napitkov in hrane

Zmogljiv 400 W motor

Nezlomljiva posoda

4-krako rezilo ProBlend za učinkovito mešanje

Mini sekljalnik za sekljanje mehkih sestavin

Mlinček za mletje trdih sestavin

Več hitrosti za mehke in trde sestavine

Pulzna nastavitev za boljše mešanje

Filter mešalnika za čist sok in mleko iz sojinih zrn

Enostavna uporaba

Indikator zaklepa za začetek uporabe

Boljše izlivanje z novim dulcem

Udoben ročaj z oprijemom s palcem

Dele lahko operete v pomivalnem stroju

Kakovost zagotovljena



Mešalnik HR2104/90

Značilnosti

400 W motor

Zmogljiv 400 W motor za enostavno mešanje.

ProBlend 4

Z novim rezilom lahko učinkovito mešate in

režete sestavine ter pripravljate popolne

napitke zase in za družino.

Filter

Enostavno mešajte mleko iz sojinih zrn ali

sadni sok brez semen in koščic

Mlinček

Z mlinčkom meljite trde sestavine, kot so kavna

zrna, orehi, posušen čili in paprike.

Mini sekljalnik

Z mini sekljalnikom sekljajte mehke sestavine,

kot so zelišča, čili, čebula in meso.

Nova zasnova dulca

Nova zasnova dulca preprečuje polivanje po

nalivanju v kozarec.

Udoben ročaj z oprijemom s palcem

Nov ročaj ima oprijem s palcem za enostavno

držanje in prenašanje vrča.

Pulzna nastavitev za mešanje

S pulznim načinom lahko priročno upravljate

stopnjo in čas mešanja.

Različne hitrosti

Z izbiro nastavitve meša z različnimi hitrostmi

in na različnih stopnjah.

Nezlomljiva posoda

Ojačana plastična posoda preprečuje razpoke.

Dele lahko operete v pomivalnem stroju

Vse snemljive sestavne dele lahko pomivate v

pomivalnem stroju.

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.

 



Mešalnik HR2104/90

Specifikacije

Dodatna oprema

Filter

Mlinček

Mini sekljalnik

Oblikovne specifikacije

Barva: Črna

Material posode mešalnika: SAN

Ohišje: PP

Rezilo: Nerjavno jeklo

Splošne specifikacije

Nastavitev hitrosti: 2 in pulzna nastavitev

Shranjevanje kabla

Nedrseče nožice

Tehnične specifikacije

Napajanje: 400 W

Napetost: 220–240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Najv. zmogljivost posode: 1,5 l

Učinkovita kapaciteta posode: 1,25 L

Zmogljiv mini sekljalnik: 120 ml

Zmogljivost mlinčka: 120 ml

Dolžina kabla: 0,85 m
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