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Delektuj się zdrowymi koktajlami, nawet w

podróży
Dokładniejsze miksowanie większej ilości owoców i warzyw

Blender firmy Philips z technologią ProBlend 6 miksuje na gładko i kruszy lód.

Dokładniejsze miksowanie pozwala delektować się zdrowszymi koktajlami, które

zapewniają dzienną porcję składników odżywczych z owoców i warzyw.

Niespotykana wydajność miksowania

Technologia miksowania ProBlend 6 zapewnia dokładniejsze rozdrobnienie

Silnik o dużej mocy (700W)

Kilka prędkości do miękkich i twardych składników

Wygodne użytkowanie

Duży szklany dzbanek wystarczy do przygotowywania koktajli dla kilku osób

Wygodne pokrętło sterujące

Funkcja pulsacji do miksowania na gładko

Łatwe do odczytania oznaczenia poziomów płynów

Łatwe czyszczenie

Możliwość mycia części w zmywarce

Gwarancja wysokiej jakości

2-letnia światowa gwarancja



Blender HR3556/00

Zalety Dane techniczne

Efektywne miksowanie i mieszanie

Stworzyliśmy technologię ProBlend 6, aby

umożliwić drobne zmiksowanie wszystkich

składników.

Silnik blendera o dużej mocy

Silnik blendera o mocy równej 700W jest w

stanie dokładnie zmiksować Twoje ulubione

składniki.

Wybierz prędkość miksowania

Od delikatnego miksowania miękkich owoców

po dynamiczne przetwarzanie twardszych

owoców i warzyw. Dzięki ręcznemu sterowaniu

prędkością wybór należy do Ciebie.

Szklany dzbanek o dużej pojemności

Pojemność robocza tego dużego, 2-litrowego

dzbanka to 1,5 litra, dzięki czemu pyszne

koktajle można wypić z całą rodziną lub

zachować na później.

Wygodne pokrętło sterujące

Pokrętło o specjalnym kształcie jest

wyposażone w uchwyt antypoślizgowy, co

ułatwia regulację prędkości blendera.

Funkcja pulsacji do dokładniejszego

miksowania

Dokładnie zmiksuj swoje koktajle, używając

poręcznej funkcji pulsacji, aby wszystkie grudki

dotarły do ostrzy i zostały ponownie

zmiksowane.

Poziomy płynów

Oznaczyliśmy dzbanek blendera czytelnymi

oznaczeniami poziomów płynów, które

informują o ilości płynu w dzbanku.

Bezpieczne i łatwe mycie w zmywarce

Wszystkie odłączane części blendera firmy

Philips można myć w zmywarce.

Obietnica jakości

Nasze blendery objęte są 2-letnią światową

gwarancją, która gwarantuje odpowiednią

jakość i wydajność przez długi czas.

 

Akcesoria

W zestawie: Dzbanek

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Automatyczne

wyłączanie, Schowek na przewód, Możliwość

mycia w zmywarce, Wbudowany schowek na

przewód, Wyłącznik, Funkcja pulsacji,

Regulacja prędkości

Serwis

2 lata gwarancji

Dane techniczne

Pojemność dzbanka: 0,6 L

Moc: 700 W

Napięcie: 200–230 V

Pojemność głównego dzbanka: 2 L

Wykończenie

Materiał dzbanka: Szklany

Materiał korpusu: Stal szlachetna

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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