
 

 

Philips Series 5000
Mixér s technol. ProBlend, 
800 W 2 l skl. nádoba

Technológia ProBlend Crush

HR3573/90
Dokonale jemné výsledky dvakrát rýchlejšie
Vďaka výkonnej technológii ProBlend Crush
Technológia ProBlend Crush premení aj najtvrdšie ingrediencie na najjemnejšie smoothie 
dvakrát rýchlejšie. Naše unikátne 6-hrotové hviezdicové čepele v kombinácii s naším efektívne 
navrhnutým 1000 W motorom rozdrvia ľad a veľké kúsky na dokonale jemnú konzistenciu.

Perfektné výsledky 2x rýchlejšie
• 2-ročná celosvetová záruka
• Vysokorýchlostný mixér s výkonným 1 000 W motorom
• Technológia Pro Blend Crush so 6 čepeľami pre jemné zmesi

Pre optimálne prúdenie ingrediencií a najjemnejšie mixovanie
• Maximálny objem 2 l, prevádzkový objem nádoby 1,5 l
• Veľká sklenená nádoba s vrúbkovaným dizajnom

Pohodlné používanie a ľahké čistenie
• Časti umývateľné v umývačke riadu
• Odnímateľný nadstavec s čepeľami pre jednoduché čistenie
• Otočný vypínač s jednoduchým uchopením ponúka viac rýchlostí
• Pulzná funkcia pre jemnejšie mixovanie

Vychutnajte si zdravé smoothie aj na cestách
• Prenosná fľaša s čiarovými odstupňovanými značkami ako príslušenstvo



 2-ročná záruka

Využite 2-ročnú celosvetovú záruku na naše 
mixéry, ktorá vám garantuje dlhodobú kvalitu 
a funkčnosť.

Výkonný 1000 W motor

Výkonný, no energeticky úsporný 1000 W 
motor poskytuje vyváženosť energetickej 
účinnosti a dokonalých výsledkov mixovania. 
Navrhnutý na maximalizáciu výkonu 
technológie ProBlend Crush.

Technológia Pro Blend Crush

Technológia ProBlend Crush premení aj 
najtvrdšie ingrediencie na najjemnejšie 
smoothie dvakrát rýchlejšie. Naše unikátne 6-
hrotové hviezdicové čepele v kombinácii 
s naším efektívne navrhnutým 1000 W 

motorom rozdrvia ľad a veľké kúsky na 
dokonale jemnú konzistenciu.

Sklenená nádoba s veľkým objemom

Veľká 2-litrová nádoba má pracovný objem 
1,5 l na prípravu jemne rozmixovaných 
smoothie, s ktorými sa môžete podeliť s celou 
rodinou alebo si ich odložiť na neskôr.

Veľká sklenená nádoba s vrúbkovaním

Inovatívny vrúbkovaný dizajn sklenenej nádoby 
zabezpečuje optimálne prúdenie prísad na 
dosiahnutie najjemnejších výsledkov 
mixovania.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Všetky odnímateľné časti mixéra Philips je 
možné umývať v umývačke riadu.

EasyClean

Odnímateľný nadstavec s čepeľami je 
navrhnutý tak, aby umožňoval dôkladnejšie 
vyčistenie. Všetky odnímateľné časti sú vhodné 
aj do umývačky riadu.

Viacrýchlostný

Vďaka nášmu otočnému protišmykovému 
ovládaču môžete jednoducho kontrolovať 
rýchlosť mixéra. Od jemného mixovania 
mäkkého ovocia až po vysokovýkonné 
mixovanie tvrdého ovocia a zeleniny – vďaka 
manuálnemu ovládaču rýchlosti máte všetko vo 
svojich rukách.

Funkcia pulzného stupňa
Dosiahnite rovnomerné a jemné rozmixovanie 
pomocou užitočného pulzného ovládania, 
ktoré zaistí, že všetky kúsky budú privedené 
k čepeliam na ďalšie kolo mixovania.
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Hlavné prvky
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Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Čína

Príslušenstvo
• Súčasť balenia: Nádoba, Prenosná fľaša

Technické špecifikácie
• Príkon: 1000 W
• Kapacita nádoby: 2 L
• Pracovná kapacita nádoby: 1,5 L

Dizajn
• Farba: Kovový

Všeobecné technické údaje
• Typ veka: Odnímateľné
• Vlastnosti produktu: Vhodné na čistenie v 

umývačke riadu, Pulzná funkcia, Variabilná rýchlosť
• Čepeľ: 6-hrotová hviezdicová čepeľ
• Používateľské rozhranie na nastavenie rýchlosti: 

Otočný ovládač

Povrchová úprava
• Materiál hlavnej časti: Kov
• Materiál čepele: Nehrdzavejúca oceľ
• Materiál nádoby: Sklo

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka
•
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