
 

 

Philips 3000 Series
Blender z technologią 
ProBlend Crush, 600 W, 
2 l

System ProBlend
Maks. pojemność 2 l
Faktyczna pojemność 1,25 l
2 ustawienia prędkości i przycisk 
pulsacji
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Aksamitne konsystencje bez grudek w 45 sekund*
Unikatowy system ProBlend
Opracowany z myślą o usprawnieniu miksowania. Dzięki mocy 600 W i wyjątkowym 
ostrzom miksuje dowolne składniki, także lód. Pozwala uzyskać doskonale gładką 
konsystencję w mgnieniu oka i przy minimalnym wysiłku.

Wytrzymała konstrukcja
• Ergonomiczna konstrukcja, wytrzymałość i łatwość obsługi

Większa wydajność
• Wyjątkowy system ProBlend zapewnia gładką konsystencję blendowanych produktów

Wytrzymała konstrukcja
• Czujnik MTP zapobiega przegrzewaniu się silnika
• Wytrzymałe ostrza ze stali szlachetnej
• Przyssawki eliminujące wibracje podczas blendowania
• 2 lata gwarancji

Różnorodność nie tylko od święta
• 2 ustawienia prędkości i przycisk pulsacji do wyboru
• Duży dzbanek idealny na potrzeby rodziny
• Pobierz aplikację NutriU i ciesz się przepisami na zdrowe i pyszne napoje dla całej rodziny



 System ProBlend

Wyjątkowy system ProBlend to doskonałe 
połączenie 3 technologii zaprojektowanych 
tak, aby zapewnić gładką konsystencję 
blendowanych produktów bez grudek w czasie 
zaledwie 45 sekund*. Silnik o mocy 600 W 
pozwala na równomierną cyrkulację 
wszystkich składników, innowacyjny kształt 
ostrza gwarantuje maksymalną powierzchnię 
cięcia, a wyjątkowy dzbanek z żebrowaniem 
nieustannie kieruje składniki na tor 
blendowania.

Kruszenie lodu

System ProBlend oraz przycisk pulsacji 
pozwalają kruszyć lód na drobne kawałki w 
czasie zaledwie 45 sekund **. Będzie pasować 
doskonale do Twoich ulubionych napojów i 
smoothie, a także wyjątkowych deserów.

Kilka ustawień prędkości

2 ustawienia prędkości i przycisk pulsacji do 
wyboru pozwalają przyrządzić szeroką gamę 
napojów oraz szybko przygotować składniki do 
ulubionych posiłków. Możesz z łatwością 

rozdrabniać zioła i przyprawy, mielić kawę, a 
nawet kruszyć lód do ulubionego, zimnego 
smoothie.

Rodzinny dzbanek o pojemności 2 l

Faktyczna pojemność równa 1,25 l umożliwia 
przygotowanie 6 napojów (zakładając 
pojemność szklanki równą 200 ml)***.

Aplikacja NutriU

Pobierz aplikację NutriU zawierającą ponad 
200 pomysłów, jak z pomocą nowego blendera 
przygotować przepyszne napoje, posiłki i 
przekąski. Zdrowe gotowanie powinno być 
proste i zachęcać do dalszych eksperymentów. 
To dlatego aplikacja NutriU oferuje tak wiele 
alternatyw Twoich ulubionych dań w 
zdrowszej odsłonie. Począwszy od zdrowych 
deserów czekoladowych po odżywcze główne 
posiłki, nasze dania są zdrowe, ale nadal 
smaczne.

Czujnik temperatury silnika

Specjalny czujnik temperatury silnika (MTP) 
chroni silnik przed przegrzaniem i zapobiega 
przetężeniom podczas blendowania.

Przemyślana konstrukcja

Dzięki starannie przemyślanej konstrukcji 
urządzenie jest zarówno ergonomiczne oraz 
wytrzymałe, jak i nowoczesne oraz stylowe. 
Niewielkie wymiary sprawiają, że pasuje do 
każdej kuchni. Kształt dzbanka sprawia, że 
łatwo się go chwyta, a pokrętło zapewnia łatwą 
obsługę.

Ostrza ze stali szlachetnej

Wytrzymałe ostrza ze stali szlachetnej nie tępią 
się, nie rdzewieją ani nie matowieją.

Przyssawki antywibracyjne

Blender posiada przyssawki zapewniające 
stabilność i eliminujące wibracje podczas 
blendowania.
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Zalety
Blender z technologią ProBlend Crush, 600 W, 2 l
System ProBlend Maks. pojemność 2 l, Faktyczna pojemność 1,25 l, 2 ustawienia prędkości i przycisk pulsacji
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Kraj pochodzenia
• Wyprodukowano w: Chiny

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Kubek

Dane techniczne
• Moc: 600 W
• Długość przewodu: 0,85 m
• Efektywna pojemność: 1,25 L
• Maksymalna pojemność dzbanka: 2 l

Projekt
• Kolor: Czarny

Waga i wymiary
• Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.): 

168 × 192 × 384 mm

Informacje ogólne
• Możliwość mycia w zmywarce

• Charakterystyka produktu: Technologia Problend 
z 4-ramiennym ostrzem ze stali szlachetnej, 
Wytrzymałość: czujnik chroniący silnik przed 
przegrzaniem, Łatwe czyszczenie: możliwość mycia 
w zmywarce, Rozmiar dzbanka: maks. pojemność 
2 l, Rozmiar dzbanka: efektywna pojemność 1,25 l, 
Ustawienia prędkości: 2 ustawienie i przycisk 
pulsacji, Proste czyszczenie: odłączane ostrze, 
Łatwe przechowywanie: wbudowany zasilacz i 
schowek na przewód, Materiał dzbanka: szkło, 
Akcesoria: dzbanek

• Szybki interfejs użytkownika: Pokrętło

Wykończenie
• Materiał korpusu: Plastic and stainless steel
• Materiał dzbanka: Glass
• Materiał noży: Stainless steel

Serwis
• Gwarancja: Dwuletnia gwarancja obowiązująca na 

całym świecie
•
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Dane techniczne
Blender z technologią ProBlend Crush, 600 W, 2 l
System ProBlend Maks. pojemność 2 l, Faktyczna pojemność 1,25 l, 2 ustawienia prędkości i przycisk pulsacji

* * Testowano w trybie MAX na różnych przepisach
* ** w przypadku szklanki o pojemności 200 ml
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