
 

 

Philips Daily Collection
Mixer

400 W
1,5 l glasbehållare
2 hastighetsinställningar och puls
ProBlend 4

HR2105/00
Färska smoothies och mat på ett enkelt sätt
Med extra hög effekt och stark kniv
Den här mixern från Philips Daily Collection har en 400 W motor, en behållare på 1,5 l 
och en ProBlend fyrbladig kniv – en kombination som skapar perfekta slutresultat för 
smoothies och matlagning. Det är tuff mixning på ett enkelt sätt!

Lättanvänd
• Låsindikator för "klar att använda"
• Enklare att hälla genom ny pip
• Inbyggd sladdförvaring
• Alla delar kan diskas i diskmaskin

Kvalitetsgaranti
• 2 års garanti

För tillredning av perfekta smoothies och mat
• Stark 400 W-motor
• Glasbehållare i hög kvalitet förhindrar repor och dålig lukt
• ProBlend 4-kniv för effektiv mixning och blandning
• Flera hastigheter för mjuka och hårda ingredienser
• Pulsfunktion för bättre blandning och mixning



 400 W motor

Stark 400 W-motor för smidig mixning och 
blandning.

ProBlend 4

Den nydesignade kniven mixar och skär 
effektivt ingredienserna och blandar en perfekt 
smoothie till dig och familjen.

Glasbehållare i hög kvalitet

Glasbehållaren av hög kvalitet förhindrar repor 
och dålig lukt. Den stora 1,5-litersbehållaren 
har en arbetskapacitet på 1,25 liter.

Ny pipdesign

Ny pipdesign förhindrar läckage efter 
upphällning.

Flera hastigheter

Välj mellan olika inställningar för att mixa i olika 
hastigheter och grader.

Pulsfunktion för blandning och mixning

I läget Puls styr du enkelt mixningsgraden och 
tiden.

Alla delar kan diskas i diskmaskin

Alla löstagbara delar kan diskas i diskmaskinen.

Låsindikator

Den enkla och lättidentifierade låsindikatorn 
visar när det är säkert att använda apparaten.

Inbyggd sladdförvaring
Spara utrymme med det praktiska systemet för 
sladdförvaring under mixerns hölje.

2 års garanti

Med 2 års världsomfattande garanti.
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Funktioner
Mixer
400 W 1,5 l glasbehållare, 2 hastighetsinställningar och puls, ProBlend 4
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Tekniska specifikationer
• Spänning: 220-240 V
• Sladdlängd: 0,85 m
• Behållarens användbara kapacitet: 1.25 L
• Frekvens: 50/60 Hz
• Maxkapacitet för behållare: 1,5 l

Designspecifikationer
• Färg(er): Vit och beige
• Material, hölje: PP
• Kniv, material: Rostfritt stål
• Material, mixerskål: Kalk-sodaglas

Allmänna specifikationer
• Stabiliserande fötter
• Hastighetsinställning: 2 och puls

Tekniska specifikationer
• Effekt: 400 W

Allmänna specifikationer
• Sladdförvaring
•
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