
 

 

Philips 3000 Series
Blenderis Problend Crush 
tehn., 600 W, 2 l

ProBlend sistēma
2 l maksimālā ietilpība
1,25 l efektīvā ietilpība
2 ātruma iestatījumi + impulsu 
režīms

HR2291/01
Ideāls rezultāts bez gabaliņiem vien 45 sekundēs*
Unikāla ProBlend sistēma
Izstrādāts, lai uzlabotu smalcināšanu ikdienā, un, pateicoties 600W jaudai un asmeņa 
labajai veiktspējai, jūs varēsiet smalcināt visas sastāvdaļas un pat ledu. Ideāla konsistence ar 
minimālām pūlēm un laika ieguldījumu.

Kalpo ilgi
• Ergonomiska un stabila konstrukcija vienkāršai lietošanai

Uzlabota veiktspēja
• Unikālā ProBlend sistēma nodrošina vienmērīgu konsistenci

Kalpo ilgi
• MTP sensors novērš motora pārkaršanu
• Izturīgi nerūsējoša tērauda asmeņi
• Pamatne ar piesūcekņiem, lai lietošanas laikā nebūtu vibrācijas
• 2 gadu garantija

Vispusība ikdienā
• Izvēlei pieejami 2 ātrumu + impulsu režīma iestatījumi
• Liela, ģimenes vajadzībām lieliski piemērota krūze
• Lejupielādējiet lietotni NutriU un apskatiet veselīgas un gardas iecienītās maltītes ģimenei



 ProBlend sistēma

Unikālā ProBlend sistēma nevainojami apvieno 
3 tehnoloģijas, kas ir pielāgoti izstrādātas, lai 
nodrošinātu vienmērīgu rezultātu bez 
gabaliņiem jau 45 sekunžu laikā*. Motors ar 
600 W jaudu virza blendēšanas plūsmu visu 
sastāvdaļu vienmērīgai cirkulācijai, savukārt 
inovatīvā lāpstiņu konstrukcija ir izveidota īpašā 
formā, lai maksimāli palielinātu griešanas 
laukumu. Ne mazāk svarīga ir krūzes 
konstrukcija ar unikālām ribām, lai sastāvdaļas 
pastāvīgi ievirzītu atpakaļ blendēšanas plūsmā.

Ledus smalcināšana

Izmantojiet ProBlend sistēmu un impulsu 
iestatījumu, lai ledus kubiņus sasmalcinātu sīkos 
gabaliņos jau 45 sekunžu laikā**. Lieliski 
piemērota gan jūsu iecienītākajiem 
atdzesētajiem dzērieniem un smūtijiem, gan arī 
īpašiem desertiem.

Vairāku ātrumu iestatījumi

Pagatavojiet dažādus dzērienus un ātri 
sagatavojiet sastāvdaļas savām iecienītajām 
maltītēm, izvēloties  kādu no 2 ātrumu un 

impulsu režīma iestatījumiem. Izmantojiet 
dažādām sastāvdaļām no garšaugiem, 
garšvielām un veģetāriem produktiem līdz 
kafijas malšanai un pat ledus smalcināšanai, lai 
pagatavotu gardu, atdzesētu smūtiju.

Ģimenes izmēra krūze (2 l)

Varat sagatavot līdz 6 porcijām (ja glāzes 
ietilpība ir 200 ml), pateicoties 1,25 l efektīvajai 
ietilpībai.***

Lietotne NutriU

Lejupielādējiet un atklājiet lietotni NutriU ar 
+200 idejām par jūsu iecienīto dzērienu, 
maltīšu un uzkodu sagatavošanu ar jūsu jaunā 
blendera palīdzību. Veselīgai ēdiena gatavošanai 
ir jābūt vienkāršai, turklāt tādai, lai ģimene to 
izvēlētos arī nākamreiz. Šī iemesla dēļ lietotne 
NutriU piedāvā dažādās veselīgas alternatīvas 
jūsu iecienītajiem ēdieniem. Mēs radām 
veselīgu, bet joprojām tikpat garšīgu ēdienu 
receptes no veselīgiem šokolādes desertiem 
līdz uzturvielām bagātiem pamatēdieniem.

Motora termiskās aizsardzības sensors

Speciālais sensors motora termiskajai 
aizsardzībai (MTP) ir paredzēts motora 

pārkaršanas novēršanai un aizsargā pret 
pārstrāvas stāvokli lietošanas laikā.

Pārdomāts dizains

Lai iegūtu gan ergonomisku, gan arī stabilu 
dizainu, kas turklāt ir moderns un elegants, kā 
arī pēc izmēriem piemērots visu veidu 
virtuvēm, tas ir rūpīgi jāapsver. Krūzes forma 
ļauj to ērti satvert, bet rotējošā poga gādā par 
vienkāršu ekspluatāciju.

Nerūsējoša tērauda asmeņi

Izturīgie nerūsējošā tērauda asmeņi ilgāk 
saglabā asumu, nerūsē un neapsūbē.

Pamatne vibrācijas novēršanai

Blendera pamatnei ir piesūcekņi, lai 
nodrošinātu stabilitāti un izvairītos no 
vibrācijām lietošanas laikā.
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Izceltie produkti
Blenderis Problend Crush tehn., 600 W, 2 l
ProBlend sistēma 2 l maksimālā ietilpība, 1,25 l efektīvā ietilpība, 2 ātruma iestatījumi + impulsu režīms
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Izcelsmes valsts
• Ražots: Ķīna

Tehniskā specifikācija
• Vada garums: 0,85 m m
• Jauda: 600 W W
• Darba ietilpība: 1,25 l l
• Maks. krūkas ietilpība: 2 l

Izskats
• Krāsa: Melna

Svars un izmēri
• Produkta izmēri (GxPxA): 168x192x381 mm mm

Vispārējas specifikācijas
• Mazgājams trauku mazg. mašīnā
• Produkta funkcijas: Problend tehnoloģija ar 

4 zvaigžņu nerūsējošā tērauda asmeni, Izturība: 
motora termiskās aizsardzības sensors, Ērta 
tīrīšana: var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, 
Tvertnes lielums: maksimālā ietilpība 2 l, Tvertnes 
lielums: efektīvā ietilpība 1,25 l, Ātruma iestatījumi: 
2 ātrumi + impulss, Vienkārša tīrīšana: noņemams 
asmens, Viegli uzglabāt: integrēta barošana un vadu 
glabāšana, Nevibrē: kājiņas ar piesūcekņiem, 
Tvertnes materiāls: stikla tvertne

• Ātrums UI: Pagriežama poga

Pabeigšana
• Korpusa materiāls: Plastic and stainless steel
• Krūzesa materiāls: Glass
• Nažu materiāls: Stainless steel

Apkope
• Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē
•
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Specifikācijas
Blenderis Problend Crush tehn., 600 W, 2 l
ProBlend sistēma 2 l maksimālā ietilpība, 1,25 l efektīvā ietilpība, 2 ātruma iestatījumi + impulsu režīms

* * Testēts režīmā MAX ar dažādām receptēm
* ** ja tiek uzskatīts, ka glāzē ir 200 ml
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