
 

 

Philips Daily Collection
Minimixér

350 W
Prenosná fľaša
Multisekáčik

HR2604/80
Ľahko mixuje, seká aj melie

S 350 W motorom pre rýchle výsledky
Užite si rýchle a jednoduché smoothie, šejky, omáčky, mrazené koktejly a mleté korenie. 
350 W motor, 4-hviezdicová čepeľ a kompaktný, ergonomický dizajn prirodzene 
spolupracujú pre dosiahnutie skvelých výsledkov.

Ľahké čistenie
• Odpojiteľná 4-hviezdicová čepeľ pre ľahké čistenie
• Príslušenstvo vhodné do umývačky

Užite si rôzne zmesi, omáčky a mnoho ďalšieho
• Zahŕňa nadstavec na sekanie s viacerými čepeľami pre jednoduché sekanie zeleniny.

Vychutnajte si zdravé jedlá doma alebo na cestách
• Fľaša, ktorá pasuje do držiaka na poháre
• Kompaktný dizajn

Pre skvelé smoothies a rýchlu prípravu jedál
• Silný 350 W motor pre jemnejšie mixovanie
• Drví ľad a iné tvrdé suroviny
• Dvojrýchlostné nastavenie pre jemnejšie mixovanie



 350 W motor

Najjemnejšie mixovanie rýchlo a ľahko. Vďaka 
výkonnému 350 W motoru a 4-hviezdicovej čepeli 
pomixujete obľúbené suroviny najemno za menej 
ako 30 sekúnd.

Nekonečná rozmanitosť

Tento minimixér si poradí so všetkým, či už robíte 
zeleninovú omáčku, alebo zdravé smoothie. Od kivi 
po kocky ľadu získate jemne pomixovanú zmes 
a rozdrvíte aj tie najtvrdšie suroviny.

Dve nastavenia rýchlosti
Regulujte rýchlosť a jemnosť mixovania surovín 
pomocou tlačidiel s dvomi nastaveniami rýchlosti, 
vďaka čomu po každý raz pripravíte dokonalé 
smoothie.

Prenosná fľaša
Pri vašom uponáhľanom životnom štýle si zamilujete 
jednoduchosť, s akou dokážete každý deň urobiť 
zdravé smoothie, ktoré si môžete vziať so sebou. 
Pomixujte v pohári obľúbené suroviny a vezmite si 
so sebou na cesty zdravé smoothie.

Kompaktný dizajn

Vďaka kompaktnému a modernému dizajnu sa dá 
minimixér uchovávať na kuchynskej linke. Tak ho 
budete mať počas uponáhľaných a rušných dní vždy 
na dosah.

Rýchle čistenie
Udržať maximálny výkon vášho vlastného mixéra je 
veľmi jednoduché. Pre rýchle a bezproblémové 
čistenie po každom použití stačí z nádoby mixéra 
odpojiť 4-hviezdicovú čepeľ.

Vhodné na čistenie v umývačke riadu

Vychutnajte si praktickú stránku odstrániteľného 
príslušenstva, ktoré sa dá čistiť v umývačke.

Multisekáčik
So všetkým si hravo poradíte vďaka príslušenstvu 
v podobe nadstavca na sekanie s viacerými čepeľami. 
Pripravte pomocou tohto univerzálneho nadstavca 
na sekanie množstvo rôznych dipov, dusených jedál 
a omáčok. Je vhodný na sekanie zeleniny (ako 
napríklad cibule), byliniek, orechov a mäsa.
HR2604/80

Technické údaje
Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Čína

Príslušenstvo
• Súčasť balenia: Nádoba, Prenosná fľaša, 

Multisekáčik

Technické špecifikácie
• Napätie: 220 – 240 V
• Príkon: 350 W
• Dĺžka kábla: 0,85 m
• Frekvencia: 50 – 60 Hz
• Kapacita nádoby: 1 L
• Pracovná kapacita nádoby: 0,6 L
• Objem pohára: 0,7 L
• Ot./min. mixér (max.): 21 080 – 28 520 Otáčok za 

minútu
• Maximálny výkon: 350 W
• Pracovná kapacita nadstavca na sekanie s viacerými 
čepeľami: 150 ml

• Pracovná kapacita pohára: 0,6 L
• maximálna rýchlosť: 2
• Spínač Quick-break

Dizajn
• Farba: Ustricovo metalízová

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (D x Š x V): 108 x 108 x 

334 mm
• Hmotnosť produktu: 1,14 kg

Všeobecné špecifikácie
• Vlastnosti produktu: Vhodné na čistenie v 

umývačke riadu, Protisklzové nožičky
• Počet nastavení rýchlosti: 2
• Držiak kábla: nie je k dispozícii

Povrchová úprava
• Materiál príslušenstva: Plast (pohár/nadstavec na 

sekanie s viacerými čepeľami)
• Materiál hlavnej časti: Plast
• Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ
• Materiál nádoby: SAN
• Materiál spínača: Plast

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
•
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