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Doskonałe efekty blendowania 2x szybciej

Dzięki technologii ProBlend Crush
Technologia ProBlend Crush dwukrotnie przyspiesza blendowanie najtwardszych 
składników.  Innowacyjne 6-ramienne ostrza w połączeniu z zaprojektowanym z myślą o 
wydajności silnikiem o mocy 1000 W dokładnie kruszą lód i twarde składniki.

Doskonałe efekty dwukrotnie szybciej
• 2-letnia światowa gwarancja
• Szybki blender z potężnym silnikiem 1000 W
• Technologia ProBlend Crush z 6 ostrzami umożliwia uzyskanie doskonałej konsystencji

Optymalny przepływ i dokładne miksowanie składników
• Pojemność maksymalna 2 l; pojemność robocza 1,5 l
• Duży prążkowany szklany dzbanek o innowacyjnej konstrukcji

Wygodny w użyciu i łatwy w czyszczeniu
• Możliwość mycia części w zmywarce
• Możliwość zdjęcia części tnącej ułatwia czyszczenie
• Wygodne pokrętło regulujące z wieloma ustawieniami prędkości
• Funkcja pulsacji do miksowania na gładko

Miksowanie zdrowych koktajli nawet poza domem
• Bidon z liniowymi znacznikami poziomu



 2 lata gwarancji

Blendery objęte są 2-letnią światową 
gwarancją, która zapewnia odpowiednią jakość 
i wydajność przez długi czas.

Wydajny silnik o mocy 1000 W

Wydajny silnik o mocy 1000 W zapewnia 
równowagę między energooszczędnością a 
doskonałymi efektami miksowania. 
Zaprojektowany, aby zmaksymalizować 
wydajność technologii ProBlend Crush.

Technologia ProBlend Crush

Technologia ProBlend Crush dwukrotnie 
przyspiesza przetwarzanie najtwardszych 
składników w najlepsze koktajle. Nasze 
unikalne 6-ramienne ostrza w połączeniu z 

wydajnym silnikiem o mocy 1000 W dokładnie 
kruszą lód i duże kawałki składników.

Szklany dzbanek o dużej pojemności

Pojemność robocza 2-litrowego dzbanka to 
1,5 litra, dzięki czemu pyszne koktajle można 
wypić z całą rodziną lub zachować na później.

Duży prążkowany szklany dzbanek

Prążkowany szklany dzbanek o innowacyjnej 
konstrukcji zapewnia optymalny przepływ 
składników, umożliwiając uzyskanie 
doskonałych rezultatów miksowania.

Możliwość mycia części w zmywarce

Wszystkie odłączane części blendera firmy 
Philips można myć w zmywarce.

EasyClean

Zdejmowana część tnąca została 
zaprojektowana z myślą o dokładniejszym 
czyszczeniu. Wszystkie odłączane części 
można również myć w zmywarce.

Wiele ustawień prędkości

Pokrętło regulacji z uchwytem 
antypoślizgowym umożliwia łatwe 
dostosowywanie prędkości blendera. Od 
delikatnego miksowania miękkich owoców po 
dynamiczne rozdrabnianie twardszych 
owoców i warzyw. Dzięki ustawianym ręcznie 
poziomom prędkości wybór należy do Ciebie.

Funkcja PULSE
Dokładnie zmiksuj swoje koktajle, używając 
poręcznej funkcji pulsacji, aby wszystkie grudki 
dotarły do ostrzy i zostały ponownie 
zmiksowane.
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Kraj pochodzenia
• Wyprodukowano w: Chiny

Akcesoria
• W zestawie: Dzbanek, Poręczny dzbanek

Dane techniczne
• Moc: 1000 W
• Pojemność dzbanka: 2 L
• Pojemność robocza blendera: 1,5 L

Projekt
• Kolor: Metaliczny

Ogólne dane techniczne
• Typ pokrywki: Wymienna
• Charakterystyka produktu: Możliwość mycia w 

zmywarce, Tętno, Zróżnicowana szybkość
• Ostrze: 6-ramienne ostrze
• Szybki interfejs użytkownika: Pokrętło

Wykończenie
• Materiał korpusu głównego: Metal
• Materiał ostrza: Stal szlachetna
• Materiał dzbanka: Szklany

Serwis
• 2 lata gwarancji
•
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