
 

 

Philips Robust Collection
Mixér

850 W
2 l sklenená nádoba
dvojčepeľový systém
5 rýchlostí a pulzný stupeň

HR2181/00
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ixér na jemné mixovanie jedným stlačením
chutnajte si jedinečne krémové pochúťky vďaka tomuto inovatívnemu mixéru s dvomi 
peľami. Mixér Philips HR2181/00 je súčasťou kolekcie Robust Collection značky Philips – 
u odolných kuchynských nástrojov, ktoré zmenia domáce varenie na každodennú zábavu.

Robustné telo
• Energeticky účinný 850 W motor
• Pevná kovová základňa
• 15-ročná záruka na motor
• 2 l oválna sklenená nádoba odolná voči poškriabaniu

Základné funkcie – zdokonalené
• Povrchy s ľahkým čistením a nádoba umývateľná v umývačke riadu
• Vrúbkované čepele z nehrdzavejúcej ocele
• Veľké spínače umožňujú jednoduché ovládanie
• Funkcia automatického zvýšenia otáčok, 5 rýchlostí a pulzný stupeň

Technológia – tam, kde je potrebná
• Dvojčepeľový systém mixovania pre plynulé prúdenie surovín



 2 l sklenená nádoba odolná voči 
poškriabaniu

Táto 2 l nádoba je vyrobená z vysoko 
kvalitného borokremičitého skla, ktoré je 
odolné voči poškriabaniu a umožňuje 
spracovanie horúcich surovín. Jedinečný oválny 
tvar zabezpečí dokonalé prúdenie surovín a 
jemné výsledky. Oválnu nádobu možno 
jednoducho uložiť do dverí chladničky a 
okamžite tak schladiť pripravené zmesi.

Funkcia automatického zvýšenia otáčok

Funkcia automatického zvýšenia otáčok 
postupne zrýchli otáčky z 0 na 11 000 otáčok 
za minútu v priebehu 15 sekúnd. Vďaka tomu 
môžete naraz rozmixovať aj tie najtvrdšie 
suroviny.

Povrchy s ľahkým čistením
Vďaka povrchom s ľahkým čistením a nádobou 
a príslušenstvom umývateľnými v umývačke 
riadu je čistenie tohto mixéra Philips úplnou 
hračkou.

Veľké spínače

Mixujte prísady bez problémov pri rôznych 
rýchlostiach vďaka veľkým spínačom, ktoré sa 
ľahko používajú.

Energeticky účinný 850 W motor
Vyvinutý na trvanlivý výkon. 15-ročná záruka 
na motor po registrácii.

Vrúbkovaná čepeľ z nehrdzavejúcej 
ocele

Drvte a mixujte prísady na dokonalú 
konzistenciu pomocou odolných 
vrúbkovaných čepelí z nehrdzavejúcej ocele.

Dvojčepeľový systém mixovania

Mixér Robust je vybavený špeciálnym 
systémom mixovania, v ktorom sa dva nože 

otáčajú protichodným smerom rôznymi 
rýchlosťami. Vrúbkované čepele jedného z 
nožov sú navrhnuté tak, aby nasekali aj tie 
najtvrdšie prísady. Druhý nôž optimalizuje 
prúdenie surovín v nádobe, aby boli všetky 
rozmixované na dokonale hladkú konzistenciu.

Predĺžená záruka na výrobok

15-ročná záruka na motor bude poskytnutá po 
registrácii do 3 mesiacov od zakúpenia.

Pevná kovová základňa

Tento robustný mixér je vyrobený z 
materiálov vysokej kvality, takže je to vlastne 
kulinársky nástroj na celý život. Jeho pevné 
kovové telo je celé vyrobené z odlievaného 
kovu, čo pri mixovaní zaručuje optimálnu 
stabilitu.
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Hlavné prvky
Mixér
850 W 2 l sklenená nádoba, dvojčepeľový systém, 5 rýchlostí a pulzný stupeň
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Dizajnové špecifikácie
• Materiál plášťa: Tlakovo odlievaný hliník
• Farba(y): Hliníková a pemzová sivá
• Materiál nádoby: Borokremičité sklo
• Materiál noža: Nehrdzavejúca oceľ
• Materiál nádoby mixéra: Sklo

Rozmery
• Rozmery škatule (Š x V x H): 39,0 x 31,0 x 30,6
• Hmotnosť výrobku: 5,75 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 6,91 kg

Ľahké čistenie
• Oddeliteľné diely: Umývateľný v umývačke riadu
• Hladké povrchy: Žiadne okraje ani hrany

Príslušenstvo
• Odmerná nádoba

Technické špecifikácie
• Napätie: 220 – 240 V
• Príkon: 850 W

• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Objem nádoby mixéra: 2 L
• Efektívny objem nádoby: 1.5 L

Všeobecné technické údaje
• Protisklzové nožičky
• Nastavenie rýchlosti: 5 a pulzný výkon
• Integrovaný priestor na uloženie kábla
• Funkcia automatického zvýšenia otáčok: Zvýši 

otáčky motora na maximum v priebehu 15 sekúnd 
a zaistí optimálne výsledky hneď na prvý raz

Záruka
• Rozšírená záruka: 5-ročná záruka na výrobok a 15-

ročná záruka na motor

Udržateľnosť
• Vyrobené z recyklovaných materiálov: 24 %
• Spotreba v pohotovostnom režime: 0.4 W
• Recyklovateľné materiály: 83 %
•
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