
 

 

Philips Aluminium 
Collection
Mixér

750 W
2 l sklenená nádoba
s filtrom
Variabilná rýchlosť

HR2094/00
Dodatočný výkon pre dokonalé mixovanie a drvenie
750 W motor s precíznou reguláciou rýchlosti
Mixér Philips HR2094/00 je vyrobený z eloxovaného hliníka a je poháňaný 750-wattovým 
motorom, ktorý spracuje takmer všetko – od ovocia a zeleniny až po ľad. Jeho viacrýchlostná 
funkcia suroviny rozmixuje, rozdrví a poseká na akúkoľvek želanú konzistenciu.

Ľahké čistenie
• Odnímateľná čepeľ pre jednoduché čistenie

Dokonalé drvenie a mixovanie
• Vrúbkované čepele s dlhou životnosťou

Čistý džús bez semienok a jadierok
• Filter pre čistý džús

Presná voľba požadovanej rýchlosti
• Variabilné ovládanie rýchlosti s pods. displejom

Príprava dokonalého koktailu a rýchle drvenie ľadu
• Tlačidlo na drvenie ľadu
• Funkcia pulzného stupňa
• Špeciálna funkcia na krémové nápoje
• Výkonný 750 W motor



 Odnímateľná čepeľ

Čistite jednoducho a efektívne oddelením čepele od 
nádoby.

Tlačidlo na drvenie ľadu

Jednoducho rozdrvte ľad stlačením jedného tlačidla 
na tomto mixéri Philips.

Variabilné ovládanie rýchlosti s pods. 
displejom

Týmto jedinečným ovládacím tlačidlom nastavíte 
mixér na požadovanú rýchlosť.

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.

Výkonný 750 W motor
Výkonný 750 W motor

Funkcia pulzného stupňa
Funkcia pulzného stupňa

Špeciálna funkcia na krémové nápoje
Pomocou špeciálnej funkcie na krémové nápoje 
pripraví mixér lahodné krémové pochúťky.
HR2094/00

Technické údaje
Príslušenstvo
• Súčasť balenia: Filter

Technické špecifikácie
• Napätie: 220 – 240 V
• Príkon: 750 W
• Dĺžka kábla: 1 m
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Kapacita nádoby: 2 L
• Efektívna kapacita: 1,5 L

Dizajn
• Farba: Titán

Všeobecné špecifikácie
• Vlastnosti produktu: Integrovaný priestor na 

uloženie kábla, Protisklzové nožičky, Pulzná 
funkcia, Variabilná rýchlosť

Povrchová úprava
• Materiál hlavnej časti: Hliník
• Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ
• Materiál nádoby: Sklo

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier
•
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