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50% parem segamistulemus*
Inspireerib 80% kasutajaid rohkem puu- ja juurvilju* tarbima

Tänu ProBlend 6 3D tehnoloogiale, 1400-vatisele võimsusele ja pööretele kuni 35 000 p/min naudite just õige

maitse ja tekstuuriga kreemjaid smuutisid. On tõestatud, et see inspireerib kasutajaid iga päev rohkem puu- ja

juurvilju tarbima.

Vabastab kordades rohkem toitaineid

Võimas 1400 W mootor tagab suurepärased segamistulemused

Täiustatud segamistehnoloogia ProBlend 6 3D

Kuni 35 000 p/min

Sujuv ja kerge segamine koduste smuutide valmistamisel

Suur klaaskann suuremas koguses smuutide valmistamiseks

Muudetavate kiirusevalikutega käsitsirežiim

Smuutide eelseadistusprogramm

Kergesti kasutatav

Nõudepesumasinakindel kannmikseri kann

Eemaldatavaid lõiketerasid on kerge loputada

Garanteeritud kvaliteet

2-aastane ülemaailmne garantii
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Esiletõstetud tooted

Rohkem võimsust ühtlasemaks segamiseks

1400 W mootor segab puu- ja juurvilju

paremini.

Vabastab rohkem toitaineid

Smuuti koostisosade paremaks segamiseks

töötasime välja ProBlend 6 3D tehnoloogia –

nii vabastatakse puu- ja juurviljadest ning

pähklitest rohkem toitaineid, mis saavad kehas

hästi imenduda.

Kuni 35 000 P/MIN

35 000 P/MIN tagab suurepärase

segamistulemuse ja veelgi tervislikumad

smuutid

Suure mahutavusega klaaskann

Suures 2-liitrises kannus saab valmistada 1,5

liitrit suurepärast smuutit, mida pereliikmetega

jagada või siis hiljem tarbida.

Valige segamiskiirus

Kerge segamine pehmete puuviljade puhul ja

jõuline segamine tahkemate puu- ja

juurviljade puhul. Käsitsirežiimis saate kiiruse

ise valida.

Smuutide eelseadistusprogramm

Smuutide eelseadistusprogramm koduste

smuutide hõlpsaks valmistamiseks.

Nõudepesumasinakindel, lihtne puhastada

Kõik meie Philipsi kannmikseri eemaldatavad

osad on nõudepesumasinakindlad – v.a

lõiketera, mille saab lihtsasti puhtaks loputada.

Vajaduse korral saab aluse puhtaks pühkida.

Eemaldatavad lõiketerad

Lõiketerade puhastamiseks eemaldage terad

blenderist ja loputage neid. Lõiketerade

teravuse tagamiseks ei tohi neid pesta

nõudepesumasinas.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Päritoluriik

Valmistatud: Hiina

Üldine spetsifikatsioon

Toote omadused: Automaatne väljalülitus,

Juhtmehoidik, Nõudepesumasinas pestav,

Sisseehitatud juhtmehoidik, LED-ekraan,

Impulss, Erinevate kiirusevalikutega, „Toide

sees” märgutuli

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Tehnilised andmed

Nõu mahtuvus: 1,8 l

Võimsus: 1400 W

Kannmikseri p/min (max): 35 000 p/min

Pinge: 200-230 V

Viimistlus

Kannu materjal: Klaas

Põhikorpuse materjal: Metall

 

* Sõltumatud laboritestid võrreldes mudeliga Philips

Avance HR2195

* Sõltumatu tarbijauuringute firma viis testi läbi

Saksamaa ja Korea 100 tarbija hulgas, kes kasutasid

toodet 4 nädala jooksul kodus
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