
 

 

Philips Pure Essentials 
Collection
Mixer

650 W
2 l glasbehållare
med filter
Justerbar hastighet och puls

HR2084/90
Få den precis som du vill

Du väljer hur slät du vill ha din smoothie
Mixer med mycket kraftfull 650 W motor, särskilda funktioner (iskross och puls), 
löstagbar sågtandad kniv och fruktfilter, samt 2 l glasbehållare av hög kvalitet.

Lätt att rengöra
• Löstagbar kniv

Krossar och mixar med perfekt resultat
• Hållbara, sågtandade knivar

Ren juice utan frön och kärnor
• Filter för ren juice

Välj exakt den hastighet du behöver
• Inställbar hastighet

Gör en perfekt smoothie och krossa is direkt
• Iskrossningsknapp
• Kraftfull 650 W motor
• Pulsfunktion
• Speciell smoothiefunktion



 Inställbar hastighet

Ställ in mixern på önskad hastighet med det här unika 
kontrollvredet.

Iskrossningsknapp
Krossa is enkelt med den här Philips-mixern, tryck 
bara på knappen.

Hållbara, sågtandade knivar

Krossa och mixa med perfekt resultat med de här 
ultravassa Philips-knivarna som håller länge.

Filter för ren juice

Håll juicen fri från frön och kärnor med det här 
bekväma filtret.

Löstagbar kniv

Rengör enkelt och effektivt genom att ta bort kniven 
från behållaren.

Kraftfull 650 W motor

Kraftfull 650 W motor

Pulsfunktion
Pulsfunktion

Speciell smoothiefunktion
Med den speciella smoothiefunktionen tillreder 
mixern perfekta smoothies.
HR2084/90

Specifikationer
Tillbehör
• Filter

Tekniska specifikationer
• Effekt: 650 W
• Spänning: 220-240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Kapacitet, mixerskål: 2 L
• Behållarens användbara kapacitet: 1.5 L

Designspecifikationer
• Färg(er): Svart
• Material, hölje: ABS-plast
• Material, kniv: Rostfritt stål
• Material, mixerskål: Glas

Allmänna specifikationer
• Hastighetsinställning: Inställbar och puls

Allmänna specifikationer
• Inbyggd sladdförvaring
•
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Funktioner
Mixer
650 W 2 l glasbehållare, med filter, Justerbar hastighet och puls
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