
 

 

Philips Viva Collection
Пасатор ProMix

Пасираща мощност от 800 W

SpeedTouch с регулиране на 
скоростта
Чаша за из път
Лесно почистване
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Пасирай. Затвори. Излез!

Просто смесете вкусните съставки, за да им се насладите в движение.

Новият пасатор от колекция ProMix Viva с разнообразни приставки ви помага да 
създавате безкрайни възможности за здравословни закуски и блюда.

Универсален
• XL кълцаща приставка за обработка на по-твърди храни като месо, ядки и сирена
• Двойна бъркалка

Силно
• Мощен 800 W мотор за страхотни резултати
• ProMix технология за бързо и по-равномерно пасиране

Лесно и интуитивно
• Технология SpeedTouch за безпроблемно управление на мощността
• Освобождаване с един бутон за бърза смяна на аксесоарите
• Предпазител за ножа против разплискване предотвратява разплискване, докато пасирате
• Лесно почистване

Лесно хранене
• Вземете здравословни смутита със себе си в чашата за из път



 800-ватов мотор

Нашият мощен и издръжлив 800-ватов 
мотор предоставя цялата мощност, която 
ви е необходима за приготвянето за 
любимите ви здравословни и домашни 
ястия само за минути.

Технология за пасиране "ProMix"

Philips си партнира с университета в 
Щутгарт, за да развие ProMix за по-бързо и 
последователно пасиране. Уникалната и 
усъвършенствана технология е оформена 
като триъгълник, осигуряващ оптимален 
поток на храната и максимална 
производителност с най-добри резултати 
всеки път.

Технология SpeedTouch

Искате по-голяма мощност, докато 
пасирате? Просто натиснете бутона за 
турбо режим. Неговите интуитивни 
скорости ви позволяват лесно да увеличите 
мощността без да сменяте настройките. 
Започнете бавно, за да предотвратите 
разплискване и постепенно увеличете 
натиска, докато достигнете необходимата 
скорост за всяка рецепта и съставка.

Един единствен бутон за лесно 
освобождаване

Когато се развихрите в кухнята, ще ви 
допадне това колко лесно е да сменяте 
аксесоари. Те бързо се прикрепят и отделят 
от приставката за пасиране с натискане на 
един бутон.

Предпазител за ножа против 
разплискване

Не се притеснявайте за бъркотията, когато 
готвите. Нашата специална защита на ножа 
ще спре големи и малки разплисквания. 
Неговата вълнообразна форма, прикрепена 
към дъното на приставката за пасиране, 
гарантира минимална мръсотия – и по-малко 
почистване по-късно.

Лесно почистване
Лесно почистване

Двойна бъркалка

Изведете своята закуска и печени лакомства 
на следващо ниво с нашата двойна 
бъркалка. Тя е идеална за приготвяне на 
вкусно домашно тесто за пухкави 
палачинки, любимите ви торти, богати 
сосове и други.
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Държава на произход
• Произведено в: Китай

Аксесоари
• Включено: Миксер, XL кълцаща приставка, Чаша 
за из път (500 мл)

Технически спецификации
• Дължина на кабела: 1,2 м
• Захранване: 800 W
• Об/мин – пасатор (макс.): макс. 11 500 об/мин

Дизайн
• Цвят: Черна и неръждаема стомана

Общи спецификации
• Характеристики на продукта: Безопасни за 
миялна машина, Ключ за вкл./изкл, Функция 
"Турбо", Технология SpeedTouch

Покритие
• Материал на аксесоарите: ABS пластмаса
• Материал на основното тяло: ABS пластмаса + 
неръждаема стомана + гума против плъзгане

• Материал – нож: Неръждаема стомана

Устойчивост
• Опаковка: > 95% рециклирани материали
• Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

•
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