
 

 

Philips Viva Collection
Mixer

600 W
2 l glasbehållare
Flera hastigheter samt 
pulsfunktion
ProBlend 5

HR2173/90
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lätare gröna smoothies på några sekunder

rre bitar med ProBlend 5-tekniken*
n här mixern från Philips Viva Collection har en 600 W-motor, en behållare på 2 l och 

oBlend 5-kniv – en kombination som ger perfekt resultat för smoothies och matlagning. 
 kan mixa allt på ett enkelt sätt!

Lättanvänd
• Specialformat vred för bättre grepp
• Pulsfunktion för blandning och mixning
• Vattennivåindikator och handtag för enkel användning

Lätt att rengöra
• Alla delar kan diskas i diskmaskin

Kvalitetsgaranti
• 2 års världsomfattande garanti

Supreme blending performance
• Kraftfull 600 W-motor
• ProBlend 5-kniv för effektiv mixning och blandning
• Flera hastigheter för mjuka och hårda ingredienser
• Stor glasbehållare i hög kvalitet förhindrar repor och dålig lukt



 600 W-motor

Kraftfull 600 W-motor för smidig mixning och 
blandning.

ProBlend 5

ProBlend 5-kniv för effektiv mixning och 
blandning.

Stor glasbehållare i hög kvalitet

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

Flera hastigheter

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

Specialformat vred

Specialformat vred för bättre grepp och 
kontroll.

Pulsfunktion för blandning och mixning

I läget Puls styr du enkelt mixningsgraden och 
tiden.

Vattennivåindikator

Vattennivåindikator och handtag för enkel 
användning. Det blir även lättare att hälla.

Alla delar kan diskas i diskmaskin

Alla delar kan diskas i diskmaskin

2 års världsomfattande garanti

2 års världsomfattande garanti
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Funktioner
Mixer
600 W 2 l glasbehållare, Flera hastigheter samt pulsfunktion, ProBlend 5
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Tekniska specifikationer
• Sladdlängd: 1 m
• Effekt: 600 W
• Spänning: 220 - 240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Kapacitet, behållare: 2 L

Design
• Färg: Svart och kashmirgrå

Allmänna specifikationer
• Antal hastighetsinställningar: 2 och puls

Allmänna specifikationer
• Produktfunktioner: Sladdförvaring, Stabiliserande 

fötter

Efterbehandling
• Material i huvudenhet: Polypropen (PP)
• Kniv, material: Rostfritt stål
• Behållare, material: Glas
•
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Specifikationer
Mixer
600 W 2 l glasbehållare, Flera hastigheter samt pulsfunktion, ProBlend 5

* Jämför med Philips Daily Collection-mixern HR2100

http://www.philips.com

