
 

 

Philips Avance Collection
Ēdienu gatavošanas 
blenderis

1100 W
40 automātiskās gatavošanas 
opcijas
2 l stikla krūka

HR2099/90
Blendējiet un gatavojiet zupas, kokteiļus, dzērienus u.c.
Karstu un aukstu produktu blenderēšana
Blendējiet un karsējiet zupas, kokteiļus, dzērienus u.c.

Garantēta kvalitāte
• 2 gadu garantija

Easy of use and cleaning
• Noņemams asmens modulis vienkāršai tīrīšanai
• Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, izņemot galveno bloku un asmeņu komplektu

Best blending and mixing
• 3 ātrumi – izgaismots pogas ietvars
• ProBlend 6 stūru asmens efektīvai blenderēšanai un griešanai

Healthy home-made soup and smoothie easily
• Spēcīga 1100 W jauda
• Šefpavāru izvēlētas 40 dažādas receptes automātiskai gatavošanai
• 4 iepriekš iestatītas gatavošanas programmas (20~25 min)
• Manuālais gatavošanas režīms, lai jūs varētu kontrolēt gatavošanu
• Liela izmēra karstumizturīga krūka, izgatavota no skrāpējumizturīga stikla



 Šefpavāru izvēlētas 40 receptes

40 iecienītas mājas ēdienu receptes iedvesmai 
un jaunu, gardu ēdienu izmēģināšanai.

Automātiska gatavošana (20~25 min)

Mēs iekļāvām četras iepriekš iestatītas 
programmas, kas nodrošina perfektu rezultātu 
25 minūšu laikā.

Manuālais režīms

Manuālais gatavošanas režīms ar regulējamu 
laiku un temperatūru (60 °C, 80 °C vai 100 °C)

1100 W jauda

Šim Philips blenderim ir jaudīgs 1100 W 
motors efektīvai blenderēšanai, jaukšanai un 
smalcināšanai.

Karstumizturīga stikla krūka

Karstumizturīgā krūka ir izgatavota no 
skrāpējumizturīga stikla un ir paredzēta gan 
karstiem, gan aukstiem produktiem. Tās 
tilpums ir 2 litri, un gatavošanas ietilpība — 1,5 
litri.

ProBlend 6 stūru asmens

Philips blenderis ar novatorisku ProBlend 6 
tehnoloģiju augļu blenderēšanai, dārzeņu 

griešanai un ledus smalcināšanai efektīvākajā 
veidā.

3 ātrumi + impulsa režīms +ledus 
smalcināšana

3 dažādi ātruma kontroles režīmi, izgaismots 
pogas ietvars, impulsa režīms un ledus 
smalcināšanas funkcija.

Noņemams asmens

Viegla un efektīva tīrīšana, noņemot asmeni no 
krūkas.

Mazgājams trauku mazg. mašīnā

Visas detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas 
mašīnā, izņemot galveno bloku un asmeni
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Ēdienu gatavošanas blenderis
1100 W 40 automātiskās gatavošanas opcijas, 2 l stikla krūka
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Piederumi
• Iekļauts: Recepšu grāmatiņa

Tehniskā specifikācija
• Vada garums: 1,25 m
• Spriegums: 220–240 V
• Strāvas padeve: 1100 W
• Frekvence: 50/60 Hz
• Krūkas tilpums: 2 l
• Darba ietilpība: 1,5 l
• Blendera apgr./min (maks.): 37 000 Apgr./min

Dizains
• Krāsa: Melna

Svars un izmēri
• Produkta izmēri (GxPxA): 190x220,5x420,5 mm
• Produkta svars: 4,4 kg

Vispārējas specifikācijas
• Produkta funkcijas: Iebūvēta vada glabātuve, 

Neslīdoša pamatne
• Ātruma iestatījumu skaits: 4

Apdare
• Galvenā korpusa materiāls: Plastmasas (PP)
• Asmens materiāls: Nerūsējošais tērauds
• Krūkas materiāls: Karstumizturīgs stikls

Serviss
• 2 gadu vispasaules garantija

Noturība
• Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli
• Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts papīrs
•
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Specifikācijas
Ēdienu gatavošanas blenderis
1100 W 40 automātiskās gatavošanas opcijas, 2 l stikla krūka

* Salīdzinājumā ar Philips Nr. 1 blenderi HR2094

http://www.philips.com

