Philips Avance Collection
Mixer

700 W
2 l glasbehållare
med slickepott
ProBlend 6

HR2095/90

Bästa möjliga mixning, inga bitar blir kvar
ProBlend 6-teknik för upp till 50 % bättre resultat*
Den här mixern från Philips med ProBlend 6 och 700 W motor kan hantera det allra
mesta från frukt och grönsaker till is. Det finns flera hastighetsinställningar så att du kan
mixa, krossa och skära till önskad konsistens.
Lättanvänd
• Slickepott för enkel blandning av ingredienser
Enkel att använda och rengöra
• Alla delar utom huvudenheten samt skärbladen tål maskindisk
• Enkel rengöring med löstagbar kniv
Välj exakt den hastighet du behöver
• Inställbar hastighet
• Enknappsfunktion för puls och smoothies
Gör perfekta smoothies och krossa is utan krångel
• Glasbehållare av hög kvalitet för högst 2 l (1,5 l mat)
• ProBlend 6-kniv för att effektivt mixa och skära ingredienser
• Unik modell som inte är centrerad i behållaren för enkel mixning av ingredienser
• Kraftfull motor på 700 W

HR2095/90

Mixer

700 W 2 l glasbehållare, med slickepott, ProBlend 6

Funktioner
2 l glasbehållare

Unik behållare

Löstagbar knivenhet

Tvålitersbehållaren är tillverkad av
högkvalitetsglas som är reptåligt, och i den kan
du bearbeta varma ingredienser.

Kniv som inte är centrerad i behållaren skapar
turbulens och blandar ingredienserna på ett
effektivt sätt.

Enkel rengöring med löstagbar knivenhet

Knapp för puls och smoothies

Inställbar hastighet

Slickepott

Med den praktiska slickepotten i Philipsmixern rörs och blandas ingredienserna utan
spill.
Pulsknapp för bra kontroll oavsett vad du
tillagar, och en smoothieknapp för att göra
goda smoothies med en enda knapptryckning.

Ställ in mixern på önskad hastighet med det här
unika kontrollvredet.

ProBlend 6-kniv

Tål att maskindiskas
700 W motor

Philips-mixer med innovativ ProBlend 6-teknik
för att mixa frukt, skära grönsaker och krossa
is på ett effektivt sätt.
Stark 700 Watts motor för att blanda, mixa
och krossa effektivt.

Alla delar utom huvudenheten samt skärbladen
tål maskindisk
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Specifikationer
Tekniska specifikationer
•
•
•
•
•
•
•

Effekt: 800 W
Sladdlängd: 1 m
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Kapacitet, behållare: 2 L
Kapacitet, kanna: 2 L
Effektiv kapacitet: 1,5 L

Allmänna specifikationer
• Antal hastighetsinställningar: 4

Allmänna specifikationer

• Produktfunktioner: Sladdförvaring, Stabiliserande
fötter

Efterbehandling

• Material i huvudenhet: Aluminium
• Kniv, material: Rostfritt stål
• Behållare, material: Glas

Design

• Färg: Svart

•
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* Jämfört med Philips bästa mixer HR2094

