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Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
Благодарение на мощната технология ProBlend Crush
Технологията ProBlend Crush превръща най-твърдите съставки в най-фините смутита 
два пъти по-бързо. Нашите уникални ножчета с 4 остриета в комбинация с ефективно 
проектиран 800 W мотор раздробяват перфектно лед и големи парчета.

Перфектни резултати 2 пъти по-бързо
• 2-годишна световна гаранция
• Мощен, но енергийно ефективен 800 W мотор
• Перфектно разтрошен лед и твърди съставки, 2x по-бързо

За оптимален поток на съставките и най-фино блендиране
• Максимална вместимост на каната 2 л, работна вместимост на каната 1,5 л
• Голяма кана с иновативен оребрен дизайн

Удобен за използване и лесен за почистване
• Части, безопасни за миялна машина
• Сменяем модул на ножа за лесно почистване
• Импулсна функция за по-гладко блендиране
• Копче за управление с лесно захващане с 3 настройки за скорост



 2-годишна гаранция

Възползвайте се от 2-годишна световна 
гаранция за нашите блендери, която е 
гаранцията ни за дълготрайно качество и 
работа.

Мощен 800 W мотор

Мощен, но енергийно ефективен 800 W 
мотор за балансиране на ефективността на 
мощността и перфектни резултати при 
блендиране. Създаден с цел да извлече 
максимума от технологията ProBlend Crush.

Технология Pro Blend Crush

Технологията ProBlend Crush превръща 
най-твърдите съставки в най-фините 
смутита два пъти по-бързо. Нашите 

уникални ножчета с 4 остриета в 
комбинация с ефективно проектиран 800 W 
мотор раздробяват перфектно лед и големи 
парчета.

Пластмасова кана с голяма 
вместимост

Голямата 2-литрова кана е с вместимост от 
1,5 литра за вкусно приготвени смутита, 
които да споделите с цялото семейство или 
да запазите за по-късно.

3 настройки за скорост

Нашият бутон за управление е моделиран с 
противохлъзгащ се захват, така че лесно 
можете да управлявате скоростта на 
блендера. От деликатно блендиране за 
меките плодове до динамична мощност за 
по-твърдите плодове и зеленчуци. Вие 
решавате с нашето ръчно управление на 
скоростите.

Импулсна функция
Блендирайте Вашите смеси изключително 
гладко с удобното импулсно управление – 
така всички парченца достигат ножовете за 
още по-фино блендиране.

EasyClean

Неговият сменяем модул на ножа е 
предназначен за по-щателно почистване. 
Всички подвижни части също са безопасни 
за миялна машина.

Части, безопасни за миялна машина

Всички подвижни части на Вашия блендер 
Philips са безопасни за миялна машина.

Голяма оребрена кана

Иновативният оребрен дизайн на каната 
осигурява оптимално стичане на 
продуктите за фино блендиране.
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Държава на произход
• Произведено в: Китай

Аксесоари
• Включено: Кана

Технически спецификации
• Дължина на кабела: 0,85 м
• Захранване: 800 W
• Капацитет – буркан: 2 л
• Работен капацитет – буркан: 1,5 л

Дизайн
• Цвят: Бяло

Тегло и размери
• Размери на продукта (Д x Ш x В): 

180x167x408 мм
• Размери на пакета (Д x Ш x В): 200x336x276 мм

• Тегло с опаковката: 2,82 кг
• Тегло на продукта: 2,09 кг

Общи спецификации
• Тип на капак: Отстраним
• Характеристики на продукта: Безопасни за 
миялна машина, 3 + импулсен режим, 3 
фиксирани настройки за скорост

• Нож: Ножче с 4 остриета
• Потребителски интерфейс за скорост: Въртящ 
се бутон

Покритие
• Материал на основното тяло: Метална обвивка 
и пластмаса

• Материал – нож: Неръждаема стомана
• Материал – буркан: Пластмаса SAN

Сервизно обслужване
• 2-годишна световна гаранция
•
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