Philips
Mixér

400 W
1,75l plastová nádoba
2 rychlosti a pulzní režim
Snadné ukládání

HR2020/70

Patří do každé kuchyně
Kompaktní mixér, který se snadno skladuje
Toto je nejkompaktnější mixér této velikosti na světě. Základna mixéru Philips je při uložení zakryta
velkou skladovací nádobou. Rozměry mixéru jsou poloviční oproti běžným mixérům - díky tomu lze
mixér velmi snadno uskladnit. Stejně působivý je jeho výkon – motor o příkonu 400 W a 5hvězdicovitý
nůž
Zaručená kvalita
• 2letá záruka
Snadné čištění
• Kromě základny mixéru lze všechny části mýt v myčce
• Odnímatelný nůž
For perfect end results
• Zoubkovaný nůž
• Více rychlostí
• Zoubkovaný nůž
Mixér, kompaktní ukládání
• Nárazuvzdorná nádoba
• Úložný prostor pro kabel
• Skladujte nádobu nad základnou
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Mixér

400 W 1,75l plastová nádoba, 2 rychlosti a pulzní režim, Snadné ukládání

Přednosti
Skladujte nádobu nad základnou

Zoubkovaný nůž

Odnímatelný nůž

Nádoba je uskladněna nad základnou a přístroj
proto zabere o polovinu méně prostoru než
běžné mixéry.

Bezpracné sekání, krájení a míchání díky
5hvězdicovitému zoubkovanému noži.

Snadné a účinné čištění díky možnosti odejmutí
nože od nádoby.

Více rychlostí
Zpracování při různých rychlostech a na různý
stupeň s volitelným nastavením.

Lze mýt v myčce
Kromě základny mixéru lze všechny části mýt
v myčce

Zoubkovaný nůž

2letá záruka

Zoubkovaný nůž

Plná záruka na 2 roky.

Nárazuvzdorná nádoba

Nerozbitná zesílená plastová nádoba.
Úložný prostor pro kabel

Úložný prostor pro kabel v krytu umožňuje
praktické skladování mixéru v kuchyni.
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Specifikace
Konstrukční specifikace
•
•
•
•

Materiál krytu: PP
Barva(y): Bílá s modrým nádechem
Materiál nože: Nerezová ocel
Materiál nádoby mixéru: SAN

Technické údaje

• Napětí: 220–240 V
• Frekvence: 50/60 Hz
• Kapacita nádoby mixéru: 1,75 L

Obecné specifikace

• Integrovaný úložný prostor pro kabel
•

• Spotřeba: 400 W
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