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tehnol.

 

HR3573/90

Izcili vienmērīgi rezultāti divreiz ātrāk
Jaudīgā ProBlend Crush smalcināšanas tehnoloģija

ProBlend Crush dod iespēju sasmalcināt pat viscietākās sastāvdaļas un pārvērst

tās par vienmērīgi sablendētiem smūtijiem divreiz īsākā laikā. Mūsu unikālie

sešstaru zvaigznes asmeņi apvienojumā ar mūsu efektīvi izstrādāto 1000 W

motoru nevainojami sasmalcina ledu un lielus gabalus.

Nevainojami rezultāti 2x īsākā laikā

2 gadu garantija visā pasaulē

Jaudīgs, taču energoefektīvs 1000 W motors

ProBlend Crush smalcināšanas tehnoloģija ar 6 asmeņiem īpaši labiem rezultātiem

Optimālai sastāvdaļu plūsmai un vislabākajiem blendēšanas rezult.

Maksimālā ietilpība 2 l, krūkas gatavošanas ietilpība ir 1,5 l

Liela stikla krūka ar modernu rievotu dizainu

Ērti lietojams un viegli tīrāms

Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Noņemams asmens modulis vienkāršai tīrīšanai

Viegli lietojams vadības slēdzis ar vairākiem ātruma iestatījumiem

Pulsācijas funkcija smalkākai blendēšanai

Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī, esot ceļā

“On the Go” pudelīte ar mērlīnijām



Blenderis HR3573/90

Izceltie produkti

2 gadu garantija

Iegādājoties mūsu blenderus, jūs saņemsiet 2

gadu garantiju visā pasaulē — tā ir mūsu

ilgstošas kvalitātes un darbības garantija.

Jaudīgs 1000 W motors

Juadīgs, taču energoefektīvs 1000 W motors

jaudas efektivitātes balansēšanai — perfektai

blendēšanai. Radīts, lai maksimizētu ProBlend

Crush smalcināšanas tehnoloģijas sniegumu.

Pro Blend Crush smalcināšanas tehnoloģija

ProBlend Crush smalcināšanas tehnoloģija pat

viscietākās sastāvdaļas pārvērš par vienmērīgi

sablendētiem smūtijiem divreiz īsākā laikā.

Mūsu unikālie sešstaru zvaigznes asmeņi

apvienojumā ar mūsu efektīvi izstrādāto

1000 W motoru nevainojami sasmalcina ledu

un lielus gabalus.

Īpaši ietilpīga stikla krūka

Šīs liela izmēra krūkas tilpums ir 2 litri, un tās

gatavošanas ietilpība ir 1,5 litri. Pagatavojiet

tajā gardus, blendētus smūtijus visai ģimenei

vai pagatavojiet tos ilgākam laikam vienā

reizē.

Liela rievota stikla krūka

Modernais rievotas krūkas dizains nodrošina

lielisku sastāvdaļu plūsmu, sniedzot vislabākos

blendēšanas rezultātus.

Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Visas jūsu Philips blendera noņemamās daļas

var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

EasyClean

Tā noņemamā asmens daļa ir paredzēta

kārtīgai tīrīšanai. Visas atvienojamās daļas var

drošas mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.

Vairāki ātr. iest.

Mūsu vadības slēdzim ir uzlikts neslīdošs

materiāls, lai jums būtu viegli nomainīt

blendēšanas ātruma iestatījumus. No vieglas

blendēšanas mīkstiem augļiem līdz enerģijas

uzrāvienam cietākiem augļiem un dārzeņiem.

Pateicoties mūsu manuālajai ātruma vadībai,

varēsiet izvēlēties sev tīkamāko.

Impulsa režīms

Blendējiet vienmērīgi smalki, izmantojot ērto

pulsācijas vadību — asmeņi vēlreiz smalki

sablendēs visus atlikušos gabaliņus.

"On the Go" pudelīte

Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu, esot

ceļā, ar jauno ceļojumu krūku.
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Specifikācijas

Piederumi

Iekļauts: Krūka, Ceļojumu krūka

Izcelsmes valsts

Ražots: Ķīna

Vispārējas specifikācijas

Produkta funkcijas: Mazgājams trauku mazg.

mašīnā, Impulsa rež., Vairāki ātrumi

Vāciņa tips: Noņemams

Blade: Sešstaru zvaigznes asmeņi

Ātrums UI: Pagriežama poga

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

Tehniskā specifikācija:

Krūkas tilpums: 2 l

Strāvas padeve: 1000 W

Krūzes darba tilpums: 1,5 l

Dizains

Krāsa: Metālisks

Apdare

Asmens materiāls: Nerūsējošais tērauds

Krūkas materiāls: Stikls

Galvenā korpusa materiāls: Metāls
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