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ja lasta
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Sekoittaa parhaiten, ei jätä paloja
ProBlend 6 -tekniikalla jopa 50 % hienompi tulos*

Philips-tehosekoittimen ProBlend 6 -tekniikalla ja 700 W:n moottorilla voit

käsitellä melkein mitä vain hedelmiä ja vihanneksia sekä murskata jäätä. Useiden

nopeusasetusten ansiosta voit sekoittaa, murskata ja pilkkoa aineksia haluamaasi

karkeuteen.

Smoothie-juomia ja jäämurskaa hetkessä

Ainutlaatuisesti muotoillussa kannussa ainekset sekoittuvat tehokkaasti

Tehokas 700 watin moottori

Laadukas lasikannu, enintään 2 litraa (1,5 l ruokaa)

6-sakarainen ProBlend-terä sekoittaa ja pilkkoo tehokkaasti

Valitse itse haluamasi nopeus

Säädettävä nopeusasetus

Yhden painalluksen sykäys- ja smoothie-painike

Helppokäyttöinen

Lasta ainesten sekoittamiseen

Helppo käyttää ja puhdistaa

Irrotettava terä on helppo puhdistaa

Kaikki osat ovat konepesun kestäviä, paitsi runko
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Kohokohdat

Ainutlaatuinen kannu

Kannun keskikohdan ulkopuolelle sijoitettu terä

saa aikaan pyörteitä ja ainesten sekoittumisen

tehokkaimmalla tavalla.

700 watin moottori

Vahva 700 watin moottori tehokkaaseen

sekoittamiseen, vatkaamiseen ja

murskaamiseen.

2 litran lasikannu

2 litran kannu on tehty laadukkaasta,

naarmuuntumattomasta lasista, ja siinä voi

käsitellä kuumia aineksia.

Säädettävä nopeusasetus

Aseta sekoittimeen haluamasi nopeus

ainutlaatuisella säätimellä.

Sykäys- ja smoothie-painike

Sykäyspainikkeella voit hallita laitteen

toimintaa juuri niin kuin haluat, ja smoothie-

painikkeella teet maukkainta smoothieta

yhdellä painalluksella.

Lasta

Philipsin tehosekoittimen kätevällä lastalla

aineksia voi sekoittaa turvallisesti laitteen

ollessa käynnissä.

Irrotettava teräosa

Irrotettava terä on helppo puhdistaa

Konepesun kestävä

Kaikki osat ovat konepesun kestäviä, paitsi

runko ja teräosa.

6-sakarainen ProBlend-terä

Philipsin tehosekoittimen innovatiivisella

ProBlend 6 -tekniikalla hedelmien

sekoittaminen, vihannesten pilkkominen ja

jään murskaaminen käy tehokkaimmin.

IF DESIGN AWARD

IF-palkinnon saaneet tuotteet, hankkeet ja

konseptit ovat huippusuunnittelijoiden

valitsemia.iF International Forum Design

GmbH järjestää vuosittain maailman

merkittävimpiin ja arvostetuimpiin kuuluvan iF

DESIGN AWARD -muotoilukilpailun.

Maailmanlaajuiseksi muotoiluosaamisen

symboliksi nousseessa iF DESIGN AWARD -

kilpailussa on vuosittain yli 5 000 osallistujaa

70 maasta.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Nopeusasetusten määrä: 4

Tuotteen ominaisuudet: Johdon säilytys,

Liukumattomat jalat

Tekniset tiedot

Virta: 700 W

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50/60 Hz

Kannun tilavuus: 2 V

Mehukannun tilavuus: 2 V

Johdon pituus: 1 m

Todellinen tilavuus: 1,5 V

Muotoilu

Väri: Musta

Pinnoitus

Terän materiaali: Ruostumatonta terästä

Kannun materiaali: Lasi

Rungon materiaali: Alumiini

* Verrattuna Philipsin myydyimpään tehosekoittimeen
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