Mixér
Daily Collection
400 W
1,5l plastová nádoba
s mlýnkem, ﬁltrem a sekáčkem
ProBlend 4

HR2104/90

Snadná příprava čerstvých koktejlů a pokrmů
Výkonný mixér s nožem ProBlend
Tento mixér Philips Daily Collection nabízí 400W motor, nádobu o objemu 1,5 l
a hvězdicovitý nůž ProBlend4, s nimiž dosáhnete dokonalých výsledků při přípravě
koktejlů a pokrmů. S ním je obtížné mixování snadné!
Pro dokonalé koktejly a pokrmy
Výkonný 400W motor
Nárazuvzdorná nádoba
Hvězdicovitý nůž ProBlend 4 pro účinné mixování a míchání
Minisekáček pro sekání a krájení měkkých přísad
Mlýnek pro drcení tvrdých přísad
Více rychlostí pro měkké i tvrdé přísady
Pulzní funkce pro dokonalejší mixování a míchání
Filtr mixéru pro čistou šťávu a sojové mléko
Snadné použití
Indikátor zámku pro okamžité použití
Vylepšené vylévání díky nové hubičce
Pohodlná rukojeť
Všechny části lze mýt v myčce
Zaručená kvalita

Mixér
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Přednosti
400W motor

Minisekáček

Více rychlostí

Výkonný 400W motor pro snadné mixování a
míchání.

Minisekáčkem můžete nasekat jakékoli měkké
přísady, jako jsou například bylinky, chilli
papričky, cibuli a maso.

Mixování při různých rychlostech a na různý
stupeň s volitelným nastavením.

ProBlend 4
Nový design hubičky

Nárazuvzdorná nádoba
Nerozbitná zesílená plastová nádoba.
Všechny části lze mýt v myčce

Nově navržený nůž účinně mixuje a krájí
přísady a připraví vám i vaší rodině dokonalý
koktejl.

Nový design hubičky brání úniku po nalití do
sklenice.

Filtr

Pohodlná rukojeť

Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce.

Mixováním snadno získáte sojové mléko nebo
ovocnou šťávu bez pecek a jadérek

Nová rukojeť nabízí polohu pro uchopení
palcem, takže nádoba se snadno drží a
přenáší.

Mlýnek
Pulzní funkce pro mixování a míchání

Mlýnkem můžete snadno namlet jakékoli tvrdé
přísady, jako jsou například kávová zrna,
ořechy nebo sušené chilli či jiné papričky.

„Pulzní“ režim můžete použít k pohodlnému
ovládání stupně a doby mixování.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips umožňují
snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.
Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti
ochrany životního prostředí v jedné nebo
několika oblastech, na které se společnost
Philips zaměřuje – energetická úspornost,
obalové materiály, nebezpečné látky,
hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá
dlouhá životnost.
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Speciﬁkace
Příslušenství
Filtr: Ano
Mlýnek: Ano
Minisekáček: Ano

Obecné speciﬁkace
Nastavení rychlosti: 2 a pulzní režim
Úložný prostor pro kabel: Ano
Protiskluzové podložky: Ano

Speciﬁkace provedení
Barva(y): Černá
Materiál nádoby mixéru: SAN
Materiál krytu: PP
Materiál nože: Nerezová ocel

Technické údaje
Spotřeba: 400 W
Napětí: 220–240 V
Frekvence: 50/60 Hz
Maximální kapacita nádoby: 1,5 l
Efektivní kapacita nádoby: 1,25 l
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Kapacita minisekáčku: 120 ml
Kapacita mlýnku: 120 ml
Délka kabelu: 0,85 m

