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Išlaisvinkite daugiau maistingųjų medžiagų
Panaudokite 97 % vaisių ir daržovių maistingųjų medžiagų

Dideliu greičiu veikiantis maišytuvas ir „ProBlend Extreme“ technologija suteikia galimybę įsisavinti 97 % vaisių ir

daržovių maistingųjų medžiagų*

Padėkite kūnui įsisavinti ląstelių maistingąsias medžiagas

2000 W galia ir 45 000 aps./min.

„ProBlend Extreme“ technologija

Lengvai pasiruoškite maistingų kokteilių namuose

40 jūsų poreikius atitinkančių kokteilių receptų, kuriuos parinko mitybos specialistas

2 l „Tritan“ ąsotis, kad gautumėte kasdieną maistinių medžiagų ir skaidulų porciją

Skaitmeninis vartotojo sąsajos ekranas ir 5 iš anksto užprogramuoti režimai

Rankinis režimas su kintamo greičio parinktimis

Paprastas naudojimas ir kokybės garantija

Suteikiama 2 metų garantija

Lengva valyti

Galima plauti indaplovėje, išskyrus pagrindinį įrenginį

Tyliai veikiančios funkcijos

Maišymo triukšmą slopinantis kupolas
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Ypatybės

Galingas maišymas

Galingas maišymas, 2000 W ir 45 000

aps./min.

„ProBlend Extreme“ technologija

Naudodami „ProBlend Extreme“ technologija

padėkite kūnui įsisavinti ląstelių maistingąsias

medžiagas.

Sveikatos patarimai ir receptai

40 jūsų poreikius atitinkančių kokteilių receptų,

kuriuos parinko mitybos specialistas.

2 l „Tritan“ ąsotis

2 l „Tritan“ ąsotis, kad gautumėte kasdieną

maistinių medžiagų ir skaidulų porciją

Skaitmeninis vartotojo sąsajos ekranas

Skaitmeninis vartotojo sąsajos ekranas, 5 iš

anksto užprogramuoti režimai ir rankinis

režimas su kintamo greičio parinktimis.

Rankinis režimas

Rankinis režimas su įvairiomis greičio

parinktimis

2 metų garantija

Suteikiama 2 metų garantija

Tyliai veikianti sistema

Maišymo triukšmą slopinantis kupolas, kad

būtų patogu naudoti ryte.

Lengva valyti

Lengva valyti

Galima plauti indaplovėje

Galima plauti indaplovėje, išskyrus pagrindinį

įrenginį

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Priedai

įtraukta: Grūstuvėlis

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

Bendrosios specifikacijos

Greičio nustatymų skaičius: 10

Iš anksto nustatytos programos: 5

Produkto savybės: Automatinis išjungimas,

Laido laikymas, Galima plauti indaplovėje,

LED ekranas, Įjungimo / išjungimo jungiklis,

Pulsinis, Kintantis greitis, Nuimamas dangtis

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 1,2 m

Maitinimas: 2000 W

Maišytuvo apsisukimai per minutę (RPM)

(maks.): 45 000 aps./min.

Įtampa: 200–230 V

Tikroji talpa: 2,0 l

Apdaila

Priedų medžiaga: ABS plastikas

Tvirtas ąsotis: Tritan

Pagrindinio korpuso medžiaga: Nerūdijantis

plienas

* Bandymus atliko nepriklausoma laboratorija 2016 m.

gegužės mėn. su kriaušėmis, braškėmis, burokėliais ir

pomidorais
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