
 

 

Philips
Kompakt mixer

400 W
1,75 l plastbehållare
med filter
Enkel förvaring

HR2024/70
Passar perfekt i alla kök

Utvecklad för enkel förvaring
Det här är världens mest kompakta mixer i full storlek. Den stora förvaringsbehållaren kan 
förvaras över basenheten, vilket gör den hälften så stor som vanliga mixrar och mycket enkel 
att förvara. Dess prestanda är lika imponerande, med en fembladig kniv och 400 W motor.

Lätt att rengöra
• Alla delar utom mixerbasen kan diskas i diskmaskin
• Löstagbar kniv

Kvalitetsgaranti
• 2 års garanti

For perfect end results
• Flera hastigheter
• Sågtandad kniv
• Sågtandad kniv
• Filter för klar juice och sojamjölk

Mixer i full storlek, kompakt förvaring
• Spricktålig behållare
• Sladdförvaring
• Förvara behållaren över basenheten



 Förvara behållaren över basenheten

Upptar hälften så stort förvaringsutrymme 
som vanliga mixrar eftersom behållaren kan 
förvaras över basenheten.

Spricktålig behållare

Undvik sprickor med den här förstärkta 
plastbehållaren.

Sladdförvaring

Sladdförvaring i höljet för enkel förvaring

Sågtandad kniv

Hacka, tärna och skär enkelt tack vare den 
fembladiga sågtandade kniven.

Flera hastigheter
Mixa vid olika hastigheter och i olika hög grad 
med ett flertal olika inställningar.

Filter för klar juice och sojamjölk

Blanda lätt sojamjölk eller fruktjuice utan 
kärnor eller frön med den här Philips-mixern.

Sågtandad kniv

Sågtandad kniv

Löstagbar kniv

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

Tål maskindisk
Alla delar utom mixerbasen kan diskas i 
diskmaskin

2 års garanti

Fullständig garanti i 2 år.
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Tillbehör
• Kvarn
• Filter

Tekniska specifikationer
• Effekt: 400 W
• Spänning: 220-240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Kapacitet, mixerskål: 1.75 L

Designspecifikationer
• Färg(er): Vit med blå detaljer
• Material, hölje: PP
• Kniv, material: Rostfritt stål
• Material, mixerskål: SAN

Allmänna specifikationer
• Hastighetsinställning

Allmänna specifikationer
• Inbyggd sladdförvaring
•
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