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Nyerjen ki még több tápanyagot
Nyerje ki a tápanyagok 97%-át a gyümölcsökből és zöldségekből

A ProBlend Extreme tápanyagkinyerő technológiával rendelkező nagy sebességű turmixgép a tápanyagok 97%-

át kinyeri a gyümölcsökből és zöldségekből*

A sejtekből kinyert a tápanyagokat a szervezet magába szívja

Erőteljes, 2000 W teljesítmény és 45 000 ford./perc

ProBlend Extreme technológia

Kiválóan eldolgozott házi turmixok, könnyedén

Táplálkozási szakértőnk kiválasztott 40 turmixreceptet, amely az Ön minden igényének megfelel

2 literes tritán edény a mindennapi tápanyag- és rostbevitelhez

Digitális kezelőfelületű kijelző 5 előre programozott üzemmóddal

Kézi üzemmód változtatható sebességgel

Egyszerű használat és garantált minőség

2 év garancia

Könnyű tisztítás

Mosogatógépben tisztítható, kivéve a főegységet

Halk működés funkció

Zajcsökkentő búra a turmixolás zajának csökkentéséhez
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Fénypontok

Erőteljes turmixolás

Erőteljes turmixolás 2000 W és 45 000

ford./perc teljesítménnyel

ProBlend Extreme technológia

A „ProBlend Extreme” tápanyagkinyerő

technológia kinyeri a cellák tápanyagait, hogy

azt az Ön szervezete magába szívhassa.

Egészségi tippek és receptek

Táplálkozási szakértőnk kiválasztott 40

turmixreceptet, amely az Ön minden

igényének megfelel.

2 literes tritán edény

2 literes tritán edény a mindennapi tápanyag-

és rostbevitelhez

Digitális kezelőfelületű kijelző

Digitális kezelőfelületű kijelző 5 előre

programozott üzemmóddal, illetve manuális,

változtatható sebességű opciókkal ellátott

üzemmóddal.

Kézi üzemmód

Kézi üzemmód különféle sebességekkel

2 év garancia

2 év garancia

Csendesebb működés

A turmixolással járó zajokat csökkentő búra a

kényelmes használatért – különösen a reggeli

órákban.

Könnyű tisztítás

Könnyű tisztítás

Mosogatógépben tisztítható

Mosogatógépben tisztítható, kivéve a

főegységet

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Tartozékok

Mellékelve: Tömörítő

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Általános jellemzők

Sebességbeállítások száma: 10

Előre beállított programok: 5

Termékjellemzők: Automatikus kikapcsolás,

Vezetéktárolás, Mosogatógépben tisztítható,

LED-kijelző, Be-/kikapcsoló, Pulzáló funkció,

Változtatható sebességbeállítás, Levehető

fedél

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 1,2 m

Energiaellátás: 2000 W

RPM-turmixgép (max): 45 000 fordulat/perc

Feszültség: 200–230 V

Effektív térfogat: 2,0 L

Kidolgozás

Tartozékok anyaga: Műanyag (ABS)

Kehely anyaga: Tritán

A készülék anyaga: Rozsdamentes acél

* 2016 májusában független laboratóriumi tesztet

végeztek körtével, eperrel, céklával és paradicsommal
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