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800 W blendēšanas jauda

SpeedTouch ar ātrumu vadību

Ceļojumu krūka; Zupas trauciņš

Vienkārša tīrīšana
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Sajauciet. Aizveriet. Aiziet!
Viegli sajauciet gardas sastāvdaļas, lai baudītu dzērienu, esot

ceļā.

Jaunais ProMix Viva kolekcijas rokas blenderis ar dažādajiem piederumiem

palīdzēs jums pagatavot dažāda veida veselīgas uzkodas un plašu ēdienu klāstu.

Jaudīgs

Jaudīgs 800 W motors izciliem rezultātiem

ProMix tehnoloģija ātrai, vienmērīgākai blendēšanai

Vienkāršs un intuitīvs

SpeedTouch tehnoloģija vienmērīgai jaudas kontrolei

Atbrīvojiet ar vienu pogu, lai ātri nomainītu piederumus

Pretizšļakstīšanās asmens aizsargs, kas pasargā no šļakatām blendēšanas laikā

Vienkārša tīrīšana

Daudzpusīgs

Putošanas piederums lieliski piemērots putukrējuma, majonēzes un mērču putošanai

XL smalcinātājs cietāku produktu apstrādei, piemēram, gaļai, riekstiem un sieram

Viegls uzturs

Paņemiet līdzi veselīgus kokteiļus ceļojumu krūkā

Paņemiet līdzi gardu zupu ceļojumu konteinerā
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Izceltie produkti

800 vatu motors

Mūsu jaudīgais un izturīgais 800 vatu motors

nodrošina nepieciešamo jaudu iecienītāko

veselīgo un mājās gatavoto maltīšu

sagatavošanai dažu minūšu laikā.

ProMix blenderēšanas tehnoloģija

Philips sadarbībā ar Štutgartes universitāti

izstrādāja ProMix ātrākai un vienmērīgākai

blendēšanai. Tā unikālā, progresīvā

tehnoloģija ir veidota trīsstūra formā,

nodrošinot optimālu pārtikas plūsmu un

maksimālu veiktspēju, kas katru reizi ļauj

sasniegt labākos rezultātus.

SpeedTouch tehnoloģija

Blendēšanas laikā vēlaties vairāk jaudas?

Vienkārši piespiediet turbo paātrinājuma pogu.

Tās intuitīvie mainīgie ātrumi ļauj viegli

palielināt jaudu, pašus ātrumus nepārslēdzot.

Sāciet lēnām, lai nerastos šļakatas, un

pakāpeniski palieliniet spiedienu, līdz tiek

sasniegts ātrums, kāds nepieciešams

konkrētajai receptei un sastāvdaļai.

Viegla atbrīvošana ar vienu pogu

Gatavojot daudz ēdiena vienlaikus, novērtēsiet

to, cik viegli ir nomainīt piederumus. Tos

iespējams ātri pielikt un noņemt no

blendēšanas kāta ar vienu pogas spiedienu.

Pretizšļakstīšanās asmens aizsargs

Neuztraucieties par nošķiešanos gatavošanas

laikā. Mūsu īpašais asmens aizsargs aizturēs

lielas un sīkas šļakatas. Tā viļņotā forma, kas

piestiprināta blendēšanas kāta apakšējā daļā,

garantē minimālu šļakatu daudzumu un mazāk

tīrīšanas pēc tam.

Vienkārša tīrīšana

Vienkārša tīrīšana

Putošanas piederums

Ļaujieties piedzīvojumu garam ar mūsu

putošanas piederumu. Tas ir tieši tas, kas

nepieciešams, lai pagatavotu gaisīgu

putukrējumu, viendabīgu majonēzi,

nevainojamu pankūku mīklu un ne to vien.

XL smalcinātājs

Ietaupiet laiku un enerģiju, smalcinot cietākas

sastāvdaļas, piemēram, augļus un gaļu. Mūsu

Philips XL Chopper smago darbu paveiks jūsu

vietā, lai jūs varētu viegli pagatavot gardas

salsas un salātus, sagriezt augļus vai

sasmalcināt lielu daudzumu gaļas.

Ceļojumu krūka

Lai dzīvi padarītu vieglāku, sajauciet savus

iecienītākos kokteiļus tieši Philips ceļojumu

krūkā. Vienkārši sajauciet, aizveriet un

dodieties. No BPA nesaturošiem materiāliem

izgatavotajā blenderī ir iestrādāts pretnoplūdes

blīvējums, lai jūs to varētu droši ņemt līdzi,

nebaidoties no izlīšanas.

Ceļojumu zupas trauciņš

Ņemiet līdzi savu iemīļotāko zupu mūsu

īpašajā ceļojumu konteinerā. Tas ir ērts,

veselībai nekaitīgs un izmantojams mikroviļņu

krāsnī, lai to ceļā varētu viegli uzsildīt. Un tā

pretnoplūdes dizainā paredzēts ērts kraukšķu

turētājs.
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Specifikācijas

Piederumi

Iekļauts: Putotājs, XL smalcinātājs, Ceļojumu

zupas trauciņš (300 ml), Ceļojumu krūka (500

ml)

Vispārējas specifikācijas

Produkta funkcijas: Mazgājams trauku mazg.

mašīnā, Ieslēgt/izslēgt slēdzis, Turbo funkcija,

SpeedTouch tehnoloģija

Dizains

Krāsa: Melna & Nerūsējošais tērauds

Apdare

Materiālu īpašības: Plastmasas (ABS)

Asmens materiāls: Nerūsējošais tērauds

Galvenā korpusa materiāls: Plastmasas (ABS)

+ Nerūsējošais tērauds + Pretslīdes gumija

Tehniskā specifikācija

Vada garums: 1,2 m

Strāvas padeve: 800 W

Blendera apgr./min (maks.): maks. 11

500 Apgr./min

Izcelsmes valsts

Ražots: Ķīna

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Lietotāja rokasgrāmata: 100% pārstrādāts

papīrs
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