
Smoothie mixér

Viva Collection

 
700 W

Technologie mixování ProBlend
6

2l plastová nádoba

Mixovací smoothie láhev 0,6l na
cesty

 
HR3553/00

Vychutnejte si zdravé smoothie doma i na cestách
Zvyšte svůj každodenní příjem ovoce a zeleniny

Smoothie mixér Philips Viva Collection s technologií ProBlend 6 zvládá jemné mixování i drcení ledu. Díky tomu

si můžete vychutnat ještě zdravější smoothie plné živin z ovoce a zeleniny po celý den. Navíc cestovní mixovací

láhev vám umožní vzít si s sebou své oblíbené smoothie i na cesty.

Vynikající mixování

Technologie mixování ProBlend 6 pro jemnější výsledky

Výkonný 700W motor

Volitelná rychlost mixování

Snadné použití

2 litrová plastová nádoba, do které můžete udělat smoothie pro celou rodinu

Protiskluzové ovládací kolečko

Pulzní funkce pro jemnější mixování

Snadno čitelné označení hladiny kapaliny

Snadné čištění

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Zaručená kvalita

2letá celosvětová záruka



Smoothie mixér HR3553/00

Přednosti Specifikace

Účinné mixování a míchání

Pro efektivní míchání a mixování jsme vyvinuli

technologii ProBlend 6, která dokáže důkladně

rozmixovat jakékoliv ingredience. Ať už si

chcete do svého smoothie dát led, oříšky nebo

tvrdou kořenovou zeleninu, Mixér Philips Viva

Collection zajistí dokonalý výsledek.

Výkonný motor mixéru

Motor o výkonu 700 W zajišťuje účinné

mixování oblíbených ingrediencí.

Zvolte si rychlost mixování

Manuální ovládání rychlosti umožňuje jemné

mixování pro měkké ovoce nebo vyšší výkon na

tvrdší ingredience. S manuálním ovládáním

rychlosti si můžete zvolit, co vám vyhovuje

nejlépe.

Protiskluzové ovládací kolečko

Speciálně tvarované kolečko s protiskluzovým

povrchem zajišťuje snadné ovládání rychlosti

mixéru.

Pulzní funkce pro důkladnější mixování

Praktická pulzní funkce, která sklepává všechny

částečky z nožů a dále je mixuje, umožňuje

přípravu mimořádně jemných směsí.

Hladina kapaliny

Jasné, snadno čitelné značky na lahvi

a nádobě mixéru umožňují snadno zjistit

obsah kapaliny.

Omyvatelné v myčce, snadné čištění

Veškeré odnímatelné díly mixéru Philips je

možné mýt v myčce.

Naše záruka kvality

Na mixéry se vztahuje 2letá celosvětová

záruka, se kterou máte jistotu stabilní kvality

a provozuschopnosti.

Velká kapacita nádoby mixéru

Každý má rád dobré smoothie – a proto

nádoba mixéru pojme až 2 litry, abyste do ní

mohli udělat smoothie pro celou rodinu (nebo

si je schovat na později).

Příslušenství

Včetně: 2litrová plastová nádoba, mixovací

smoothie láhev na cesty 0,6 l

Země původu

Vyrobeno v: Číně

Obecné specifikace

Vlastnosti výrobku: Automatické vypnutí,

Úložný prostor pro kabel, Odnímatelné části

lze mýt v myčce, Vypínač, Pulzní, Variabilní

rychlost

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 900 W

Napětí: 200–230 V

Kapacita cestovní mixovací láhve: 0,6 L

Kapacita hlavní nádoby: 2 L

Povrchová úprava

Materiál nádoby: Plast

Materiál hlavního těla: Nerezová ocel

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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