
 

 

Philips Aluminium 
Collection
Blenderis

750 W
2 l stikla krūka
ar filtru
Vairāki ātr. iestat. un impulsa rež.

HR2094/00
Papildu jauda lieliskai sajaukšanai un sasmalcināšanai
750 W motors ar ātruma pielāgošanu
Philips blenderī HR2094/00 ar anodizēta alumīnija korpusu ir 750 W motors, kas apstrādā 
visus produktus – sākot no augļiem un dārzeņiem līdz ledum. Tā dažādu ātrumu funkcija 
palīdzēs sajaukt, sasmalcināt un sagriezt produktus vēlamajā blīvumā.

Ērta tīrīšana
• Noņemams asmens modulis vienkāršai tīrīšanai

Nevainojama sasmalcināšana un sajaukšana
• Ilg. darb. robotie asmeņi

Dzidra sula bez sēklām un kauliņiem
• Filtrs dzidrai sulai

Izvēlieties tieši to ātrumu, kas Jums nepieciešams
• Vien. ātr. kontr. ar izg. displeju

Izgatavojiet ideālu kokteili un acumirklī sasmalciniet ledu
• Ledus smalcināšanas poga
• Impulsa režīms
• Īpaša kokteiļu pagatavošanas funkcija
• Jaudīgs 750 vatu motors



 Noņemams asmens

Viegla un efektīva tīrīšana, noņemot asmeni no 
krūkas.

Ledus smalcināšanas poga

Viegli sasmalciniet ledu ar šo Philips blenderi, tikai 
nospiežot pogu.

Vien. ātr. kontr. ar izg. displeju

Iestatiet blenderi vēlamajā ātrumā, izmantojot šo 
unikālo kontroles pogu.

Ilg. darb. robotie asmeņi

Izmantojot šos ilg. darb., īpaši asos Philips blendera 
asmeņus, sasmalciniet un sajauciet visu līdz pilnībai.

Filtrs dzidrai sulai

Izmantojot šo ērto filtru, sēklas un kauliņi nepaliek 
sulā.

Jaudīgs 750 vatu motors
Jaudīgs 750 vatu motors

Impulsa režīms
Impulsa režīms

Īpaša kokteiļu pagatavošanas funkcija
Izmantojot īpašo kokteiļu pagatavošanas funkciju, ar 
blenderi var pagatavot garšīgus kokteiļus.
HR2094/00

Specifikācijas
Dizaina specifikācijas
• Asmens materiāls: Nerūsējošs tērauds

Piederumi
• Iekļauts: Filtrs

Tehniskā specifikācija
• Spriegums: 220–240 V
• Strāvas padeve: 750 W
• Frekvence: 50/60 Hz

Dizains
• Krāsa: Titāna

Vispārējas specifikācijas
• Produkta funkcijas: Iebūvēta vada glabātuve, 

Neslīdoša pamatne, Impulsa rež., Vairāki ātrumi

Serviss
• 2 gadu vispasaules garantija

Noturība
• Iepakojums: &gt; 90% pārstrādāti materiāli
• Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts papīrs
•
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Izceltie produkti
Blenderis
750 W 2 l stikla krūka, ar filtru, Vairāki ātr. iestat. un impulsa rež.
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