Philips
Mixer

600 W
2 l glasbehållare
med filter
5 hastighetsinställningar och puls

HR2074

Fräsch variation varje dag
Mixa jättegoda smoothies, utsökta soppor och hälsosam juice
Med den här mixern från Philips kan du servera varierad mat varje dag. Gör dina egna färska juicer.
Mixa hemmagjorda soppor. Eller gör nyttiga smoothies. Med 600 W, flera hastighetsinställningar
och en kvarn som enkelt kan fästas på apparaten är möjligheterna obegränsade.
För perfekt slutresultat
• 5 hastigheter och pulsfunktion
Lätt att rengöra
• Löstagbar kniv
Krossar och mixar med perfekt resultat
• Hållbara, sågtandade knivar
Ren juice utan frön och kärnor
• Filter för ren juice
Kraftfull
• 600 W

HR2074/50

Mixer

600 W 2 l glasbehållare, med filter, 5 hastighetsinställningar och puls

Funktioner
Filter för ren juice

Specifikationer
Löstagbar kniv

Tillbehör
• Filter

Tekniska specifikationer
•
•
•
•

Effekt: 600 W
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Kapacitet, mixerskål: 2 L

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

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

Iskrossningsknapp

Glasbehållare

Allmänna specifikationer

• Hastighetsinställning: 5 och pulsfunktion

Allmänna specifikationer
• Inbyggd sladdförvaring
•

Krossa is enkelt genom att trycka på den här
knappen.

Inga repor eller lukter med den här glasbehållaren av
hög kvalitet.

Hållbara, sågtandade knivar

5 hastigheter och pulsfunktion

Den här Philips-mixern blandar med olika
hastigheter och i olika grader med ett val av
inställningar.

600 W

Blanda, krossa och hacka alla ingredienser enkelt
med den här kraftfulla motorn på 600 W.

Krossa och mixa med perfekt resultat med de här
ultravassa Philips-knivarna som håller länge.
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Färg(er): Stålsilver med mellangrå
Material, hölje: PP/ABS
Kniv, material: Rostfritt stål
Material, mixerskål: Glas

