
 

 

Philips Avance Collection
Ручний блендер

700 Вт, ProMix, металева ніжка

Регульована швидкість та 
режим "турбо"
Два вінчики, подрібнювач, 
мірний стакан
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туйте різноманітні страви на власний смак за допомогою SpeedTouch

тужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 700 Вт, технологією змішування ProMix 

кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою 

де потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти 

е так, як подобається Вам.

Найкращі результати змішування за секунди
• Оптимальний потік та ефективність змішування
• Потужний ручний блендер із двигуном 700 Вт для найкращого подрібнення

Надійний та міцний
• Ніж блендера із загартованої нержавіючої сталі
• 2 роки гарантії

Універсальний і багатофункціональний
• Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі
• Мірний стакан ProMix ємністю 1 л для оптимального змішування та збивання
• Міксер із двома вінчиками для ручного блендера Philips

Інтуїтивний та легкий у користуванні
• Захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі
• Ергономічна ручка для надійного та легкого користування
• Розблокування одним натисненням для легкого встановлення



 Технологія змішування ProMix

Технологія Philips ProMix, яку було 
розроблено спільно з престижним 
Університетом Штутгарту, є унікальною 
прогресивною технологією, в якій 
використовується особлива трикутна форма 
для створення оптимального потоку та 
максимальної ефективності для швидшого 
та рівномірнішого змішування.

Потужний двигун 700 Вт

Ручний блендер Philips із потужним та 
надійним двигуном 700 Вт може 
подрібнити практично будь-які інгредієнти 
та забезпечує чудові результати. Завдяки цій 
потужності двигуна цей ручний блендер 
можна використовувати з різноманітними 
аксесуарами.

Міксер із 2 вінчиками

Цей міксер або подвійний збивач для 
ручного блендера Philips має 2 вінчики. Він 

дозволяє приготувати навіть рідке тісто на 
торт. Міксер допомагає змішувати, збивати 
більшу кількість продуктів швидше та з 
більшим об’ємом, ніж одинарний вінчик чи 
вручну. Можна приготувати рідке тісто на 
торт, бісквітну суміш, кекси, збити вершки, 
яйця тощо.

Компактна насадка для подрібнення

За допомогою компактного подрібнювача 
для ручного блендера Philips Ви зможете 
подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і 
цибулю.

Мірний стакан ProMix, 1 л

До ручного блендера додається трикутний 
мірний стакан ємністю 1 л, що має зручний 
носик і мірки. Завдяки унікальній трикутній 
формі стакан легко тримати та створювати 
вихор для перенесення продуктів на дно 
стакану до основи насадки ProMix для 
оптимального змішування та збивання.

Захист від розбризкування

Спеціальна вигнута форма нижньої частини 
ніжки ручного блендера захищає від 
розбризкування та безладу під час 
змішування.

Ергономічна гумова ручка

Ергономічна м’яка ручка для надійного та 
безпечного утримування, яка дає змогу 
зручно тримати та користуватися ручним 
блендером.

Система розблокування одним 
натисненням

Просте, швидке та легке встановлення і 
знімання одним пальцем насадки для 
змішування та всіх інших аксесуарів.
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Основні особливості
Ручний блендер
700 Вт, ProMix, металева ніжка Регульована швидкість та режим "турбо", Два вінчики, подрібнювач, 
мірний стакан



Дата випуску 2021-09-06

Версія: 1.0.2

EAN: 08 71010 36773 83

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без 
попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke 
Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com
Технічні характеристики
• Потужність: 700 W
• Колір: Білий
• Напруга: 220–240 V
• Довжина шнура: 1,2 m
• У комплекті: Мірний стакан, Компактний 
подрібнювач, Міксер

• Частота: 50 / 60 Hz
• Ємність мірного стакана: 1 l
• Характеристики виробу: Знімна насадка, Можна 
мити в посудомийній машині, Функція "турбо", 
Регульована швидкість

Завершення
• Матеріал аксесуарів: Пластик SAN
• Матеріал основного корпусу: Пластик ABS
• Матеріал насадки: Метал
• Матеріал ножа: Нержавіюча сталь

Обслуговування
• 2 роки гарантії

Надійність
• Посібник користувача: 100% перероблений 
папір

• Упаковка: > 90% перероблених матеріалів
•
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Специфікації
Ручний блендер
700 Вт, ProMix, металева ніжка Регульована швидкість та режим "турбо", Два вінчики, подрібнювач, 
мірний стакан
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