
 

 

Philips 3000 Series
Блендер с технология 
ProBlend Crush, 600 W, 2 
l

Система ProBlend
Максимален капацитет от 2 л
Ефективен капацитет от 1,25 л
2 настройки за скорост + 
импулсен режим

HR2291/01
Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
Уникална ProBlend система
Създаден, за да подобри ежедневното блендиране, с 600 W мощност и ефективност 
на ножовете, които ще се справят с всички съставки и дори ще натрошат лед. 
Предоставя гладка хомогенна смес с минимални усилия и за нула време.

Създаден за дълъг живот
• Ергономична и здрава конструкция за лесна употреба

Подобрена производителност
• С уникалната система ProBlend получавате гладка хомогенна смес

Създаден за дълъг живот
• MTP сензорът предотвратява прегряването на мотора
• Издържливи ножове от неръждаема стомана
• Вакуумни крачета за елиминиране на вибрациите по време на употреба
• 2 години гаранция

За универсална употреба всеки ден
• 2 скорости + настройки за импулсен режим, от които да избирате
• Голяма кана с идеални размери за нуждите на Вашето семейство
• Изтеглете приложението NutriU за здравословни вкусни семейни любими рецепти



 Система ProBlend

Уникалната система ProBlend перфектно 
съчетава 3 технологии и е специално 
предназначена за получаване на гладко 
блендиране без бучки само за 45 секунди*. 
Електромоторът с мощност 600 W 
задвижва всички съставки на блендиращата 
се маса по такъв начин, че те се блендират 
равномерно, а ножът с иновативен дизайн е 
специално оформен, за да се увеличи 
максимално площта на рязане. И не на 
последно място, каната има уникални ребра, 
за да насочват непрекъснато съставките 
обратно в блендиращата се маса.

Разбиване на лед

Използвайте системата ProBlend плюс 
настройката за импулсен режим за 
натрошаване на ледените кубчета на фини 
парченца само за 45 секунди**. Перфектно 
за любимите Ви ледени напитки и смутита, 
както и за специални десерти.

Настройки за няколко скорости

Приготвяйте широка гама от напитки и 
дайте възможност за бързо подготвяне на 
съставките за любимите си ястия с 2-те 
скорости и настройките за импулсен режим, 
от които да избирате. Използвайте за 
нарязване на билки, подправки и зеленчуци, 
за мелене на кафе и дори за трошене на лед, 
за да приготвите вкусни студени смутита.

Кана с обем 2 л, достатъчен за едно 
семейство

Количество за до 6 броя напитки (при чаша 
с вместимост 200 мл) благодарение на 
ефективния капацитет от 1,25 л.***

Приложение NutriU

Изтеглете и разгледайте приложението 
NutriU с над 200 идеи за приготвяне на 
любимите си напитки, ястия и закуски с 
помощта на новия си блендер. 
Здравословното готвене трябва да бъде 
лесно, за да предизвика желание във Вашето 
семейство за още и още. Ето защо 
приложението NutriU предлага 
разнообразие от здравословни алтернативи 

на любимите Ви ястия. От здравословни 
шоколадови десерти до наситени с 
хранителни вещества основни ястия – 
нашите рецепти са създадени, за да бъдат 
здравословни, но без компромис във вкуса.

Сензор за термозащита на 
електромотора

Специалният сензор за термозащита на 
електромотора (MTP) е предназначен да го 
предпазва от прегряване и да го защитава от 
условия на протичане на голям ток по време 
на работа.

Обмислена конструкция

Конструкцията е внимателно обмислена, за 
да бъде едновременно ергономична и 
здрава, като същевременно е модерна и 
стилна, с размери, подходящи за всяка 
кухня. Формата на каната е удобна за 
хващане, а въртящият се бутон позволява 
лесна работа.

Ножчета от неръждаема стомана

Издържливите ножове от неръждаема 
стомана остават остри и не ръждясват и 
потъмняват дълго време.
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Държава на произход
• Произведено в: Китай

Технически спецификации
• Дължина на кабела: 0,85 м м
• Захранване: 600 W W
• Ефективна вместимост: 1,25 л л
• Макс. капацитет на каната: 2 л

Дизайн
• Цвят: Черно

Тегло и размери
• Размери на продукта (Д x Ш x В): 168 x 192 x 

381 мм мм

Общи спецификации
• Безопасни за миялна машина
• Характеристики на продукта: Технология 

Problend с 4 ножа от неръждаема стомана, 

Издръжливост: сензор за термозащита на 
електромотора, Лесна за почистване: 
подходящо за миене в съдомиялна машина, 
Размер на буркана: 2 l максимален капацитет, 
Размер на буркана: 1,25 l ефективен капацитет, 
Настройки на скоростта: 2 скорост + импулс, 
Лесно почистване: разглобяем нож, Лесно 
съхранение: вградено захранване и прибиране 
на кабела, Не вибрира: залепващи крака, 
Материал на буркана: стъклен буркан

• Потребителски интерфейс за скорост: Въртящ 
се бутон

Покритие
• Материал на корпуса: Plastic and stainless steel
• Материал на каната: Glass
• материал на ножовете: Stainless steel

Сервизно обслужване
• Гаранция: 2 години световна гаранция
•
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Спецификации
Блендер с технология ProBlend Crush, 600 W, 2 l
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* * Тествано в режим MAX с различни рецепти
* ** ако се счита, че една чаша е 200 мл
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