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Резултати с перфектен детайл два пъти по-бързо
Благодарение на мощната технология ProBlend Crush
Технологията ProBlend Crush превръща най-твърдите съставки в най-добрите смутита два пъти 

по-бързо. Нашите уникални остриета под формата на звезда с 6 лъча в комбинация с ефективно 

проектирания ни мотор от 1000 W разбиват лед и големи парчета до съвършенство.

Перфектни резултати 2 пъти по-бързо
• 2-годишна световна гаранция
• Високоскоростен блендер с мощен мотор от 1000 W
• Технология ProBlend Crush с 6 ножа за фини смеси

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

Удобен за използване и лесен за почистване
• Части, безопасни за миялна машина
• Сменяем модул на ножа за лесно почистване
• Удобен за хващане бутон за управление с множество скорости
• Импулсна функция за по-гладко блендиране

Насладете се на здравословни смутита дори в движение
• Аксесоар бутилка за из път с маркирани линии за ниво



 2-годишна гаранция

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

Мощен 1000 W мотор

Мощен, но енергийно ефективен 1000 W 
мотор за балансиране на ефективността на 
мощността и перфектните резултати от 
блендирането. Проектиран за максимално 
представяне на технологията ProBlend 
Crush.

Технология Pro Blend Crush

Технологията ProBlend Crush превръща 
най-твърдите съставки в най-фините 
смутита два пъти по-бързо. Нашите 
уникални остриета с формата на звезда с 6 

лъча в комбинация с ефективно 
проектирания ни 1000 W мотор разбиват 
лед и големи парчета до съвършенство

Стъклена кана с голяма вместимост

Голямата кана от 2 l има работна 
вместимост от 1,5 l за вкусни блендирани 
смутита за споделяне с цялото семейство 
или за консумация по-късно

Голяма оребрена стъклена кана

Иновативният дизайн на оребрената 
стъклена кана гарантира оптималния поток 
на съставките за най-фини резултати от 
блендирането.

Части, безопасни за миялна машина

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

EasyClean

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

Множество скорости

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.
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Държава на произход
• Произведено в: Китай

Аксесоари
• Включено: Кана, Чаша за из път

Технически спецификации
• Захранване: 1000 W
• Капацитет – буркан: 2 л
• Работен капацитет – буркан: 1,5 л

Дизайн
• Цвят: Метална

Общи спецификации
• Тип на капак: Сменяем
• Характеристики на продукта: Безопасни за 
миялна машина, Импулс, Променлива скорост

• Нож: Нож с формата на звезда с 6 лъча
• Потребителски интерфейс за скорост: Въртящ 
се бутон

Покритие
• Материал на основното тяло: Метал
• Материал – нож: Неръждаема стомана
• Материал – буркан: Стъкло

Сервизно обслужване
• 2-годишна световна гаранция
•
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