
 

 

Philips Aluminium 
Collection
Mixer

750 W
2 l glasbehållare
med filter
Justerbar hastighet

HR2094/00
Extra kraft för suverän mixning och krossning
750 W motor med hastighetsprecision
Philips-mixern HR2094/00 i anodiserad aluminium har en 750 W motor som kan hantera 
det mesta – från frukt och grönsaker till is. Med flera hastighetsinställningar kan du mixa, 
krossa och skära så att du får den konsistens du vill ha.

Lätt att rengöra
• Löstagbar knivenhet för enkel rengöring

Krossar och mixar med perfekt resultat
• Hållbara, sågtandade knivar

Ren juice utan frön och kärnor
• Filter för ren juice

Välj exakt den hastighet du behöver
• Justerbar hastighets och upplyst skärm

Gör en perfekt smoothie och krossa is direkt
• Iskrossningsknapp
• Pulsfunktion
• Speciell smoothiefunktion
• Kraftfull 750 W motor



 Löstagbar kniv

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

Iskrossningsknapp

Krossa is enkelt med den här Philips-mixern, tryck 
bara på knappen.

Justerbar hastighets och upplyst skärm

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

Hållbara, sågtandade knivar

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

Filter för ren juice

Håll juicen fri från frön och kärnor med det här 
bekväma filtret.

Kraftfull 750 W motor
Kraftfull 750 W motor

Pulsfunktion
Pulsfunktion

Speciell smoothiefunktion
Med den speciella smoothiefunktionen tillreder 
mixern perfekta smoothies.
HR2094/00

Specifikationer
Tillbehör
• Medföljer: Filter

Tekniska specifikationer
• Effekt: 750 W
• Sladdlängd: 1 m
• Spänning: 220-240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Kapacitet, behållare: 2 L
• Effektiv kapacitet: 1,5 L

Design
• Färg: Titanium

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet
• Förpackning: >90 % återvunnet material
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Allmänna specifikationer
• Produktfunktioner: Inbyggd sladdförvaring, 

Stabiliserande fötter, Puls, Justerbar hastighet

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