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Най-доброто пасиране, без никакви бучки
Технология ProBlend 6 за до 50% по-фин резултат*

Този пасатор Philips с технологията ProBlend 6 и 900-ватов мотор се справя с почти всичко

– от плодове и зеленчуци до лед. С функцията за смяна на скоростта можете да пасирате,

натрошавате и нарязвате идеално и с всяка консистенция, която поискате.

Изберете точно необходимата скорост

Регулируема скорост и осветен дисплей

Програмирана функция за разтрошаване на лед

Импулсен и тих режим с едно докосване

Приготвя идеалните шейкове и моментално натрошава леда

Уникален дизайн с нож, изместен от центъра на каната, за ефективно смесване на продуктите

Кана от висококачествено стъкло макс. 2 л (1,5 л продукти)

Звездообразен нож с технология ProBlend 6 за ефикасно пасиране и нарязване

Мощен 900 W мотор

Лесна употреба

Лопатка за лесно разбъркване на продуктите

Лесна употреба и почистване

Всички части, без основния блок, са подходящи за съдомиялна

Лесно почистване благодарение на разглобяемия нож
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Акценти

Регулируема скорост и осветен дисплей

Настройте пасатора на желаната скорост с този

уникален регулиращ ключ.

Подвижен режещ блок

Лесно почистване благодарение на разглобяемия нож

Програмирана функция за разтрошаване на лед

Моторът ще извърши предварително програмирана

последователност от действия за лесно

разтрошаване на лед с едно натискане на бутон

Лопатка

Удобната лопатка на пасатора Philips осигурява

безопасно разбъркване при пасиране на съставките.

Кана с уникален дизайн

Острието, поставено встрани от центъра на каната,

създава завихряне за най-ефективно смесване на

продуктите.

Стъклена кана 2 л

Двулитровата кана е направена от висококачествено

стъкло, защитено от надраскване и позволява

обработката на горещи продукти.

Звездообразен нож с технология ProBlend 6

Пасатор Philips с иновационната технология ProBlend

6 за пасиране на плодове, нарязване на зеленчуци и

разтрошаване на лед по най-ефикасния начин.

Импулсен и тих режим

Импулсен бутон за управление на работата според

предпочитанията ви и тих режим, който работи при

ниска скорост за по-ниско ниво на децибелите.

Мотор 900 W

Този пасатор Philips има мощен 900 W мотор за

ефикасно пасиране, разбъркване и разтрошаване.

Възможно почистване в съдомиялна машина

Всички части, без основния блок, са подходящи за

съдомиялна

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Спецификации на дизайна

Материал – корпус: PP

Материал – нож: Неръждаема стомана

Материал – кана на блендера: Стъкло

Цвят (цветове): Неръждаема стомана

Общи спецификации

Прибиране на кабела

Неплъзгащи се крачета

Технически данни

Захранване: 900 W

Ефективен капацитет на каната: 1,5 л

Честота: 50/60 Hz

Честота: 50/60 Hz

Напрежение: 220-240 V

Дължина на кабела:

1,0 м

Макс. капацитет на каната: 2

* В сравнение с пасатор номер 1 на Philips - HR2094
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