Philips Daily Collection
Mixer

350 W
1,5 l plastbehållare
med filter
2 hastighetsinställningar och puls

HR2004/70

Tuff mixning på ett enkelt sätt
Mixer med fembladig kniv och 350 W motor
Den här Philips-mixern HR2004/70 har en 350 W motor, 1,5 l behållare och fembladig
kniv som tillsammans ger perfekta slutresultat. Det är mixning på ett enkelt sätt.
Easy to clean
• Alla delar kan diskas i diskmaskin
Kvalitetsgaranti
• 2 års garanti
Lätt att rengöra
• Löstagbar kniv
For perfect end results
• Spricktålig behållare
• Filter för klar juice och sojamjölk
• Hållbara, sågtandade knivar
For perfect end results
• Flera hastigheter för mjuka och hårda ingredienser
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Funktioner
2 års garanti

Löstagbar kniv

Flera hastigheter

Fullständig garanti i 2 år.

Rengör enkelt och effektivt genom att ta bort
kniven från behållaren.

Den här Philips-mixern blandar med olika
hastigheter och i olika grader med ett val av
inställningar.

Diskmaskinssäker
Filter för klar juice och sojamjölk

Hållbara, sågtandade knivar

Alla löstagbara delar kan diskas i diskmaskinen.
Spricktålig behållare

Undvik sprickor med den här förstärkta
plastbehållaren.

Blanda lätt sojamjölk eller fruktjuice utan
kärnor eller frön med den här Philips-mixern.

Krossa och mixa med perfekt resultat med de
här ultravassa Philips-knivarna som håller länge.
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Specifikationer
Tillbehör

Designspecifikationer

• Kvarn
• Filter

Tekniska specifikationer
•
•
•
•

Effekt: 350 W
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Kapacitet, mixerskål: 0,4 L

•
•
•
•

Färg(er): Vit med blå detaljer
Material, hölje: PP
Kniv, material: Rostfritt stål
Material, mixerskål: SAN

Allmänna specifikationer
• Hastighetsinställning

Allmänna specifikationer
• Inbyggd sladdförvaring
•
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