
 

 

Philips
Mixér

400 W
1,75 l plastová nádoba
2 rýchlosti a pulzný stupeň
Jednoduché odkladanie

HR2020/70
Dokonale sa hodí do každej kuchyne

Kompaktný mixér pre jednoduché odkladanie
Toto je najkompaktnejší plnohodnotný mixér na svete. Veľká odkladacia nádoba zapadne do 
základne mixéra Philips, čím ho zmenší na polovičnú veľkosť v porovnaní s bežnými mixérmi. 
A jeho výkon je vďaka 5 hviezdičkovej čepeli a 400 W motoru rovnako impozantný

Zaručená kvalita
• Dvojročná záruka

Ľahké čistenie
• Všetky súčasti, okrem základne mixéra, sú umývateľné v umývačke na riad
• Odnímateľná čepeľ

Pre dokonalé konečné výsledky
• Vrúbkovaná čepeľ
• Viacrýchlostný
• Vrúbkovaná čepeľ

Plnohodnotný mixér, kompaktné uskladnenie
• Nerozbitná nádoba
• Odkladanie kábla
• Odkladajte nádobu na základňu



 Odkladajte nádobu na základňu

Zaberie až o polovicu menej miesta v 
porovnaní s bežnými mixérmi, pretože nádoba 
sa zmestí na základňu.

Nerozbitná nádoba

Vďaka zosilnenej plastovej nádobe predídete 
rozbitiu.

Odkladanie kábla

Uloženie kábla do tela mixéra umožňuje jeho 
praktické skladovanie v kuchyni.

Vrúbkovaná čepeľ

Sekajte, krájajte na kocky a plátky bez námahy 
vďaka 5-hviezdičkovej vrúbkovanej čepeli.

Viacrýchlostný
Voľba nastavení umožňuje spracúvať suroviny 
pri rôznych rýchlostiach a na rôzne stupne.

Vrúbkovaná čepeľ

Vrúbkovaná čepeľ

Odnímateľná čepeľ

Čistite jednoducho a efektívne oddelením 
čepele od nádoby.

Umývateľné v umývačke riadu
Všetky súčasti, okrem základne mixéra, sú 
umývateľné v umývačke na riad

Dvojročná záruka

S úplnou zárukou na 2 roky.
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Hlavné prvky
Mixér
400 W 1,75 l plastová nádoba, 2 rýchlosti a pulzný stupeň, Jednoduché odkladanie
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Dizajnové špecifikácie
• Materiál plášťa: PP
• Farba(y): Biela s modrými prvkami
• Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ
• Materiál nádoby mixéra: SAN

Technické špecifikácie
• Napätie: 220 – 240 V

• Príkon: 400 W
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Objem nádoby mixéra: 1,75 L

Všeobecné technické údaje
• Integrovaný priestor na uloženie kábla
•
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