
 

 

Philips
Mixér

600 W
2l skleněná nádoba
s filtrem
5 rychlostí a pulzní režim

HR2074
Čerstvý výběr každý den

Připravuje výborné jemné pokrmy, chutné polévky a zdravé šťávy.

Mixér Philips je každodenním pomocníkem při přípravě pestrých jídel. Vyrobte si vlastní čerstvé 
ovocné šťávy. Připravte domácí polévky. Nebo vytvořte výživné jemné pokrmy. Díky příkonu 
600 W, vícerychlostnímu nastavení a mlýnku s jednoduchým tlačítkem není nic nemožné.

Pro dokonalý výsledek
• 5 rychlostí a pulsní režim

Snadné čištění
• Odnímatelný nůž

Dokonalé drcení a mixování
• Odolné vroubkované nože

Čistá šťáva bez jadérek a pecek
• Filtr pro čistou šťávu

Výkonný
• 600 W



 Filtr pro čistou šťávu

Tento praktický filtr odstraní ze šťávy všechna 
jadérka a pecky.

Tlačítko drcení ledu

Drcení ledu spustíte jednoduše tímto tlačítkem.

Odolné vroubkované nože

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

Odnímatelný nůž

Snadné a účinné čištění díky možnosti odejmutí nože 
od nádoby.

Skleněná nádoba

S touto skleněnou nádobou vysoké kvality je konec 
škrábancům a nežádoucím pachům.

5 rychlostí a pulsní režim
Tento mixér Philips umožňuje nastavení mixování 
pomocí různých rychlostí a úhlů.

600 W
Bezpracné mixování, drcení a sekání všech přísad 
díky výkonnému 600W motoru.
HR2074/50

Specifikace
Příslušenství
• Filtr

Konstrukční specifikace
• Materiál krytu: PP/ABS
• Barva(y): Ocelově stříbrná s šedým odstínem
• Materiál nože: Nerezová ocel
• Materiál nádoby mixéru: Sklo

Obecné specifikace
• Nastavení rychlosti: 5 a pulsní režim

Technické údaje
• Spotřeba: 600 W
• Napětí: 220–240 V
• Frekvence: 50/60 Hz
• Kapacita nádoby mixéru: 2 L

Obecné specifikace
• Integrovaný úložný prostor pro kabel
•
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