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Насладете се на по-здравословни смутита, дори в

движение
С по-фино пасиране, за да включва повече плодове и зеленчуци

Този пасатор Philips с технологията ProBlend 6 пасира гладко и натрошава леда. По-

гладкото пасиране означава, че можете да се насладите на по-здравословни смутита, които

предоставят хранителните вещества от плодове и зеленчуци за целия ден.

Супер ефективност при пасиране

Технология за пасиране ProBlend 6 за по-фино пасиране

Мощен 700W мотор

Няколко скорости за меки и твърди продукти

Лесна употреба

Голяма стъклена кана за смутита, които можете да споделяте

Лесен за хващане бутон за управление

Функция за пулсов контрол за по-гладко пасиране

Маркировки за нивото на течност, които са лесни за четене

Лесно почистване

Подходящи за съдомиялна машина части

Гарантирано качество

2 години международна гаранция



Блендер HR3556/00

Акценти Спецификации

Ефективно пасиране и смесване

Ние разработихме нашата технология ProBlend6 за

ефективно пасиране и смесване, за да се гарантира,

че всички съставки са фино пасирани.

Мощен мотор на пасатора

С мощност 700W моторът на пасатора е достатъчно

силен, за да пасира гладко и ефективно любимите ви

съставки.

Изберете скоростта на пасиране

От нежно пасиране за меки плодове – до мощен

тласък за по-твърди плодове и зеленчуци. Това зависи

от вас с нашия ръчен контрол на скоростите.

Стъклена кана с голям капацитет

Голямата 2-литрова кана е с капацитет от 1,5 литра

за вкусно приготвени смутита, които да споделите с

цялото семейство или да запазите за по-късно.

Лесен за хващане бутон за управление

Нашият формован бутон за управление е снабден със

захват без приплъзване, така че да можете лесно да

контролирате скоростта на пасатора.

Пулсиране за по-фино пасиране

Пасира и смесва напълно гладко, като използва

удобния пулсов контрол – така че всички парчета се

свеждат до ножовете за още един кръг на фино

пасиране.

Нива на течност

Направихме по-лесно за вас да виждате колко

течност се съдържа в чашата и каната на пасатора с

ясни маркировки, които са лесни за четене.

Подходящо за съдомиялна машина, лесно за

почистване

Всички разглобяеми части на вашия пасатор Philips са

подходящи за миене в съдомиялна машина.

Нашето обещание за качество

Вие се радвате на 2-годишна международна гаранция

в световен мащаб на нашите пасатори – което е

нашата гаранция за дълготрайно качество и

експлоатация.

 

Аксесоари

Приложено: Кана

Страна на произход

Произведено в: Китай

Общи спецификации

Функции на продукта: Автоматично изключване,

Прибиране на кабела, Възможно почистване в

съдомиялна машина, Отделение за съхранение на

кабела, Ключ за вкл./изкл., Импулсно, Променлива

скорост

Сервиз

2 години международна гаранция

Технически данни

Вместимост на каната: 0,6 л

Захранване: 700 W

Напрежение: 200 – 230 V

Обемна основна кана: 2 л

Дизайн

Материал – кана: Стъкло

Материал на основното тяло: Неръждаема стомана

 

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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