Stolní mixér s lahví
Viva Collection
700 W
ProBlend 6
2l skleněná nádoba
Příslušenství k cestovní lahvi

Vychutnejte si zdravé smoothie, dokonce i na
cestách
Jemnější mixování umožňuje používat více ovoce a zeleniny.
HR3556/00

Mixér Philips s technologií ProBlend 6 zvládá jemné mixování i drcení ledu. Díky
jemnějšímu mixování si můžete vychutnat zdravější smoothies s živinami z ovoce a
zeleniny na celý den.
Vynikající mixování
Technologie mixování ProBlend 6 pro jemnější výsledky
Výkonný 700W motor
Více rychlostí pro měkké i tvrdé přísady
Snadné použití
Velká skleněná nádoba na smoothie, o které se můžete podělit
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

Stolní mixér s lahví

HR3556/00

Přednosti

Speciﬁkace

Účinné mixování a míchání
Vyvinuli jsme technologii ProBlend 6 pro
efektivní míchání a mixování, která zajišťuje
důkladné rozmixování všech složek.

Pulzní funkce pro důkladnější mixování
Praktická pulzní funkce, která sklepává všechny
částečky z nožů a dále je mixuje, umožňuje
přípravu mimořádně jemných směsí.

Výkonný motor mixéru
Motor o výkonu 700 W zajišťuje jemné
a účinné mixování vašich oblíbených složek.

Hladina kapaliny
Jasné, snadno čitelné značky na lahvi
a nádobě mixéru umožňují snadno zjistit
obsah kapaliny.

Zvolte si rychlost mixování
Jemné mixování se hodí na měkké ovoce, vyšší
výkon na tvrdší ovoce a zeleninu. S manuálním
ovládáním rychlosti si můžete zvolit, co vám
vyhovuje.

Omyvatelné v myčce, snadné čištění

Příslušenství
Včetně: Nádoba
Země původu
Vyrobeno v: Číně
Obecné speciﬁkace
Vlastnosti výrobku: Automatické vypnutí,
Úložný prostor pro kabel, Vhodné do myčky,
Integrovaný úložný prostor pro kabel, Vypínač,
Pulzní, Variabilní rychlost
Servis
2letá celosvětová záruka: Ano

Velkokapacitní skleněná nádoba

Technické údaje
Kapacita nádoby: 0,6 L
Spotřeba: 700 W
Napětí: 200–230 V
Objem hlavní nádoby: 2 L
Veškeré odnímatelné díly mixéru Philips je
možné mýt v myčce.
Naše záruka kvality

Povrchová úprava
Materiál nádoby: Sklo
Materiál hlavního těla: Nerezová ocel

Velká 2litrová nádoba má pracovní kapacitu
1,5 litru, takže můžete připravit lahodné
smoothie pro celou rodinu, nebo si ho schovat
na později.
Protiskluzové ovládací kolečko
Lisované protiskluzové kolečko má
protiskluzový povrch a umožňuje snadné
ovládání rychlosti mixéru.

Na mixéry se vztahuje 2letá celosvětová
záruka, se kterou máte jistotu stabilní kvality
a provozuschopnosti.
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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.

