
 

 

Philips
Mixér

600 W
2 l sklenená nádoba
s filtrom
5 rýchlostí a pulzný stupeň

HR2074
Čerstvý výber každý deň

Mixujte vynikajúce krémové pokrmy, chutné polievky i zdravé šťavy

Tento mixér Philips je vstupnou bránou k servírovaniu rôznych jedál každý deň. Vyrobte si 
vlastné čerstvé šťavy, namixujte si domáce polievky alebo vyrobte výživné pokrmy. Vďaka 600 
W, viacerým nastaveniam rýchlosti a nasaditeľnému mlynčeku máte neobmedzené možnosti.

Pre dokonalý výsledok
• 5 rýchlostí a pulzný stupeň

Ľahké čistenie
• Odnímateľná čepeľ

Dokonalé drvenie a mixovanie
• Vrúbkované čepele s dlhou životnosťou

Čistý džús bez semienok a jadierok
• Filter pre čistý džús

Výkonný
• 600 wattov



 Filter pre čistý džús

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

Tlačidlo na drvenie ľadu

Rozdrvte ľad pomocou tohto jednoduchého tlačidla.

Vrúbkované čepele s dlhou životnosťou

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

Odnímateľná čepeľ

Čistite jednoducho a efektívne oddelením čepele od 
nádoby.

Sklenená nádoba

Vo vysokokvalitnej sklenenej nádobe sa netvoria 
škrabance ani zápach.

5 rýchlostí a pulzný stupeň
Tento mixér Philips vďaka rôznym nastaveniam 
mixujte pri rôznych rýchlostiach a na rôzne stupne.

600 wattov
Pomocou výkonného 600 W motora bez námahy 
mixujte, rozdrvte a posekajte všetky prísady.
HR2074/50

Technické údaje
Dizajnové špecifikácie
• Materiál plášťa: PP/ABS
• Farba(y): Oceľovo strieborná so stredne šedou
• Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ
• Materiál nádoby mixéra: Sklo

Príslušenstvo
• Filter

Technické špecifikácie
• Príkon: 600 W
• Napätie: 220 – 240 V
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Objem nádoby mixéra: 2 L

Všeobecné technické údaje
• Nastavenie rýchlosti: 5 a pulzný výkon
• Integrovaný priestor na uloženie kábla
•
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