
 

 

Philips Aluminium 
Collection
Blender

750 W
Recipient din sticlă de 2 L
cu filtru
Viteze variabile

HR2094/00
Putere suplimentară pentru amestecare şi măcinare superioară
Motor de 750 W cu reglare precisă a vitezei
Blenderul Philips HR2094/00 din aluminiu anodizat dispune de un motor de 750 W, care 
poate prepara aproape orice - de la fructe şi legume până la gheaţă. Funcţia sa cu mai 
mute viteze permite mixarea, tocarea şi tăierea la aproape orice consistenţă dore?ti.

Ușor de curăţat
• Bloc tăietor detașabil pentru curăţare ușoară

Măcinare și amestecare perfectă
• Lame zimţate durabile

Suc curat, fără seminţe sau sâmburi
• Filtru pentru suc limpede

Alege viteza exactă pe care ţi-o dorești
• Cmd viteză variabilă cu afișaj luminos

Mărunţe?te perfect gheaţa, fin și instantaneu
• Buton pentru măcinarea gheţii
• Funcţia Pulse
• Funcţie specială pentru pasare
• Motor puternic de 750 Waţi



 Lamă detașabilă

Curăţare ușoară și eficientă prin îndepărtarea lamei 
din vas.

Buton pentru măcinarea gheţii

Zdrobe?te gheaţă ușor cu acest blender Philips cu o 
simplă atingere de buton.

Cmd viteză variabilă cu afișaj luminos

Alege blenderul la viteza dorită cu ajutorul acestui 
buton de comandă unic.

Lame zimţate durabile

Macină și amestecă perfect cu aceste lame durabile și 
extrem de ascuţite ale blenderului Philips.

Filtru pentru suc limpede

Cu ajutorul acestui filtru convenabil, obţii suc fără 
seminţe și sâmburi.

Motor puternic de 750 Waţi
Motor puternic de 750 Waţi

Funcţia Pulse
Funcţia Pulse

Funcţie specială pentru pasare
Cu funcţia specială pentru pasare, blenderul va 
prepara piureuri perfecte.
HR2094/00

Specificaţii
Accesorii
• Incluse: Filtru

Specificaţii tehnice
• Lungime cablu: 1 m
• Tensiune: 220-240 V
• Alimentare: 750 W
• Frecvenţă: 50/60 Hz
• Capacitate vas: 2 l
• Capacitate totală: 1,5 l

Design
• Culoare: Titan

Specificaţii generale
• Caracteristicile produsului: Compartiment pentru 

cablu integrat, Sistem anti-alunecare, Puls, Viteze 
variabile

Finisaj
• Material corp principal: Aluminiu
• Material lamă: Oţel inox
• Material vas: Sticlă

Service
• Garanţie internaţională 2 ani

Sustenabilitate
• Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
• Manual de utilizare: hârtie reciclată 100%
•
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