
 

 

Philips Pure Essentials 
Collection
Mixér

650 W
2 l sklenená nádoba
s filtrom
Variabilná rýchlosť a pulzný 
stupeň

HR2084/90
Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
Vyberiete si, aké jemné chcete svoje lahôdky
Mixér s veľmi výkonným 650 W motor, priradenými funkciami (drvenie ľadu a impulzom), 
odnímateľným zúbkovaným nožom a filtrom na ovocie a s vysokokvalitným 2 l skleneným 
džbánom.

Ľahké čistenie
• Odnímateľná čepeľ

Dokonalé drvenie a mixovanie
• Vrúbkované čepele s dlhou životnosťou

Čistý džús bez semienok a jadierok
• Filter pre čistý džús

Presná voľba požadovanej rýchlosti
• Ovládanie s premenlivou rýchlosťou

Príprava dokonalého koktailu a rýchle drvenie ľadu
• Tlačidlo na drvenie ľadu
• Výkonný 650 W motor
• Funkcia pulzného stupňa
• Špeciálna funkcia na krémové nápoje



 Ovládanie s premenlivou rýchlosťou

Týmto jedinečným ovládacím tlačidlom nastavíte 
mixér na požadovanú rýchlosť.

Tlačidlo na drvenie ľadu
Jednoducho rozdrvte ľad stlačením jedného tlačidla 
na tomto mixéri Philips.

Vrúbkované čepele s dlhou životnosťou

Pomocou odolných a mimoriadne ostrých čepelí 
mixéra Philips dokonale rozdrvíte a rozmixujete 
všetky prísady.

Filter pre čistý džús

Vďaka praktickému filtru zabránite preniknutiu 
semienok a jadierok do vášho džúsu.

Odnímateľná čepeľ

Čistite jednoducho a efektívne oddelením čepele od 
nádoby.

Výkonný 650 W motor

Výkonný 650 W motor

Funkcia pulzného stupňa
Funkcia pulzného stupňa

Špeciálna funkcia na krémové nápoje
Pomocou špeciálnej funkcie na krémové nápoje 
pripraví mixér lahodné krémové pochúťky.
HR2084/90

Technické údaje
Dizajnové špecifikácie
• Materiál plášťa: Plast ABS
• Farba(y): Čierna
• Materiál noža: Nehrdzavejúca oceľ
• Materiál nádoby mixéra: Sklo

Príslušenstvo
• Filter

Technické špecifikácie
• Príkon: 650 W
• Napätie: 220 – 240 V
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Objem nádoby mixéra: 2 L
• Efektívny objem nádoby: 1.5 L

Všeobecné technické údaje
• Nastavenie rýchlosti: Variabilné a impulz
• Integrovaný priestor na uloženie kábla
•
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