
 

 

Philips Aluminium 
Collection
Mixér

750 W
2l skleněná nádoba
s filtrem
Variabilní rychlost

HR2094/00
Výjimečný výkon pro vynikající míchání a drcení
750W s přesnou rychlostí
Mixér Philips HR2094/00 v povrchové úpravě z anodizovaného hliníku je vybaven motorem 
o příkonu 750 W, který zvládne téměř vše – od ovoce a zeleniny až po led. Jeho 
vícerychlostní funkce budou míchat, drtit a řezat i podle vašich nejnáročnějších požadavků.

Snadné čištění
• Odnímatelná nožová jednotka pro snadné čištění

Dokonalé drcení a mixování
• Odolné vroubkované nože

Čistá šťáva bez jadérek a pecek
• Filtr pro čistou šťávu

Zvolte si přesnou požadovanou rychlost
• Regulace otáček s osvětleným displejem

Vyrobte si skvělý koktejl a rozdrťte led během okamžiku
• Tlačítko drcení ledu
• Pulzní funkce
• Speciální funkce pro Smoothie
• Výkonný 750W motor



 Odnímatelný nůž

Snadné a účinné čištění díky možnosti odejmutí nože 
od nádoby.

Tlačítko drcení ledu

Rozdrťte snadno led pomocí tohoto mixéru Philips – 
pouhým dotykem tlačítka.

Regulace otáček s osvětleným displejem

Toto jedinečné ovládací tlačítko umožňuje nastavit 
požadovanou rychlost mixéru.

Odolné vroubkované nože

Dokonalé drcení a mixování díky mimořádně ostrým 
nožům s dlouhou životností mixéru Philips.

Filtr pro čistou šťávu

Tento praktický filtr odstraní ze šťávy všechna 
jadérka a pecky.

Výkonný 750W motor
Výkonný 750W motor

Pulzní funkce
Pulzní funkce

Speciální funkce pro Smoothie
Díky speciální funkci pro Smoothie si v mixéru 
připravíte dokonalé koktejly.
HR2094/00

Specifikace
Vzhled
• Barva: Titanová

Příslušenství
• Obsahuje: Filtr

Technické údaje
• Spotřeba: 750 W
• Délka kabelu: 1 m
• Napětí: 220–240 V
• Frekvence: 50/60 Hz
• Kapacita nádoby: 2 L
• Využitelná kapacita: 1,5 L

Servis
• 2letá celosvětová záruka

Udržitelnost
• Balení: >90 % recyklovaných materiálů
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Obecné specifikace
• Vlastnosti výrobku: Integrovaný úložný prostor 

pro kabel, Protiskluzové podložky, Pulzní, 
Variabilní rychlost

Povrchová úprava
• Materiál hlavního tělesa: Hliník
• Materiál nože: Nerezová ocel
• Materiál nádoby: Sklo
•
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