
 

 

Philips Daily Collection
Minimixer

350 W
Bärbar drickmugg

HR2602/00
Nyttiga smoothies på så lite som 30 sekunder
Mixa slätt med en motor på 350 W
Förbered snabba och enkla smoothies, milkshakes, dippar och till och med frysta cocktails. Motor 
på 350 W, fyrstjärnig knivenhet och ergonomisk bägardesign ger dig silkeslena blandningar på så 
lite som 30 sekunder så att du kan avnjuta en nyttig dryck även när du är på språng.

Lätt att rengöra
• Löstagbar 4-stjärnig knivenhet som är enkel att rengöra
• Tillbehör som kan maskindiskas

Avnjut nyttiga smoothies både hemma och när du är på språng
• Drickmugg som passar i mugghållaren
• Kompakt design

För fantastiska smoothies och snabb matberedning
• Stark motor på 350 W för släta blandningar
• Krossa is och andra hårda ingredienser
• Två hastighetsinställningar för finare mixning



 350 W motor

Det går snabbt och lätt att göra de slätaste 
blandningarna. Mixa dina favoritingredienser på så 
lite som 30 sekunder med den kraftfulla motorn på 
350 W och den 4-stjärniga knivenheten.

Obegränsad variation

Oavsett om du gör en grönsaksdipp eller en nyttig 
smoothie klarar minimixern allt. Från kiwifrukter till 
isbitar, mixa och krossa även hårda ingredienser.

Två hastighetsinställningar
Styr hur snabbt och fint du vill mixa ingredienserna 
med de två hastighetsinställningsknapparna och gör 
perfekta smoothies varje gång.

Bärbar drickmugg
Med din hektiska livsstil kommer du att älska hur 
enkelt du kan göra och ta med dig nyttiga smoothies 

varje dag. Mixa ingredienserna i drickmuggen och ta 
den sedan med dig för en nyttig smoothie när du är 
på språng.

Kompakt design

Tack vare den kompakta och moderna designen kan 
du förvara minimixern på köksbänken och ha den 
inom räckhåll för de hektiska dagar när du har 
bråttom.

Quick clean
Det är enkelt att se till att din personliga mixer körs 
med högsta möjliga prestanda. Den fyrstjärniga 
knivenheten kan tas loss från mixerbehållaren för 
snabb och enkel rengöring efter varje användning.

Tål att maskindiskas

Du får smidiga löstagbara tillbehör som du kan diska 
i diskmaskinen.
HR2602/00

Specifikationer
Tillbehör
• Medföljer: Behållare, Bärbar drickmugg

Tekniska specifikationer
• Effekt: 350 W
• Sladdlängd: 0,85 m
• Spänning: 220-240 V
• Frekvens: 50-60 Hz
• Kapacitet, behållare: 1 L
• Arbetskapacitet behållare: 0,6 L
• Drickmugg med kapacitet på: 0,7 L
• Varv/min mixer (max): 21 080–28 520 r/min
• Arbetskapacitet drickmugg: 0,6 L

Ursprungsland
• Tillverkad i: Kina

Design
• Färg: Stjärnvit

Allmänna specifikationer
• Antal hastighetsinställningar: 2

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Vikt och mått
• Produktens mått (L x B x H): 108 x 108 x 334 mm
• Produktens vikt: 1,14 kg

Hållbarhet
• Förpackning: >90 % återvunnet material

Allmänna specifikationer
• Produktfunktioner: Tål att maskindiskas, 

Stabiliserande fötter

Efterbehandling
• Material, tillbehör: Plast (drickmugg/multihackare)
• Material i huvudenhet: Plast
• Kniv, material: Rostfritt stål
• Behållare, material: SAN
• Material för strömbrytare: Plast
•
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