
 

 

Philips Series 3000
Maišytuvo „ProBlend“ 
technologija, 450 W, 1,9 l

„ProBlend“ sistema
1,9 l didžiausia talpa
1 l tikroji talpa
1 greičių nustatymas ir pulsinis 
režimas

HR2041/00
Lygiai,be gumulėlių sutrina per 45 sekundes*
Unikali „ProBlend“ sistema
Palengvina įprastą maisto produktų apdorojimą trintuvu – 450W galia ir ašmenų savybės 
yra kaip tik tokios, kokių reikia sutrinti visus produktus ir net sutrupinti ledą. Glotni 
konsistencija mažiausiomis pastangomis ir per juokingai trumpą laiką.

Ilgaamžis
• Dėl ergonomiškos ir patvarios konstrukcijos paprasta naudoti
• MTP jutiklis neleidžia perkaisti varikliui
• Patvarūs nerūdijančiojo plieno ašmenys
• Pagrindo siurbtukai skirti vibracijai slopinti naudojimo metu
• 2 metų garantija

Viskam ir kasdien
• Galima rinktis 1 greičio ir pulsinio režimo nustatymus
• Didelis indas, tobulai atitinkantis šeimos poreikius
• Atsisiųskite „NutriU“ programėlę su sveikais ir skaniais receptais šeimai

Geresnis veikimas
• Unikali „ProBlend“ sistema užtikrina glotnią konsistenciją
• Sutrupina ledą į gabalėlius vos per 45 sekundes**



 Apgalvotas dizainas

Dizainas kruopščiai apgalvotas neišleidžiant iš 
akių nei ergonomiškumo, nei patvarumo, taip 
pat išlaikant modernumą ir stilių, o dydis 
pritaikytas bet kokiai virtuvei. Indo forma 
patogi, o sukama rankenėle lengva valdyti.

„ProBlend“ sistema

Unikali „ProBlend“ sistema idealiai suderina 3 
technologijas ir yra specialiai sukurta taip, kad 
lygiai, be gumulėlių sutrintų produktus vos per 
45 sekundes*. 450 W galios variklis sudaro tokį 
srautą, kad visi produktai tolygiai išsimaišytų, o 
naujoviško dizaino ašmenų forma maksimaliai 
padidina pjaunamąjį plotą. Ir dar – unikalūs indo 
rumbeliai nuolat nukreipia produktus atgal į 
trinamą srautą.

Ledo grūdimas

Naudokite „ProBlend“ sistemą kartu su 
pulsiniu režimu, kad sutrupintumėte ledo 
kubelius vos per 45 sekundes**. Idealiai tiks 
jūsų pamėgtiems šaltiems gėrimams ir 
tirštiesiems kokteiliams, ne ką mažiau – 
ypatingiems desertams.

Greičio nustatymai

Nustatę 1 greitį ir pulsinį režimą, pasigaminkite 
įvairiausių gėrimų ir greitai prisiruoškite 
produktų mėgstamiems patiekalams – nuo 
žolelių, prieskonių ir daržovių iki kavos pupelių 
ir netgi ledo kubelių skaniam šaltam tirštajam 
kokteiliui.

1,9 l indas visai šeimai

1 l faktinės talpos užtenka 5 gėrimų porcijoms 
(skaičiuojant pagal 200 ml stiklines).***

„NutriU“ programėlė

Atsisiųskite „NutriU“ programėlę ir atraskite 
daugiau nei 200 idėjų, kaip savo naujuoju 
trintuvu pasigaminti gėrimų, patiekalų ir 
užkandžių. Geriausia, jei sveikas maistas yra 
paruošiamas paprastai ir patinka namiškiams. 
Todėl „NutriU“ programėlė siūlo įvairiausių 
sveikų receptų, kurie gali pakeisti pamėgtus 
patiekalus. Nuo sveikų šokolado desertų iki 
ypač maistingų pagrindinių patiekalų – mūsų 
sukurti receptai yra ne tik sveika, bet ir skoniu 
nenusileidžianti alternatyva.

Variklio šiluminės apsaugos jutiklis

Specialus variklio šiluminės apsaugos (MTP) 
jutiklis neleidžia perkaisti varikliui ir apsaugo 
nuo viršsrovio naudojimo metu.

Nerūdijančiojo plieno peiliukai

Patvarūs nerūdijančiojo plieno ašmenys ilgiau 
išlieka aštrūs, nerūdija ir nepasidengia 
apnašomis.

Vibraciją slopinantis pagrindas

Trintuvą laikantys siurbtukai padeda išlaikyti 
stabilumą ir neleidžia vibruoti naudojimo metu.

Garantija

O kad rūpesčių būtų dar mažiau, trintuvui 
suteikiama 2 metų garantija.
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Bendrosios specifikacijos
• Greičio NS: Sukama rankenėlė

Kilmės šalis
• Pagaminta: Kinijoje

Techniniai duomenys
• Maitinimas: 450 W
• Tikroji talpa: 1 l

Konstrukcija
• Spalva: Balta

Svoris ir matmenys
• Gaminio matmenys (IxPxA): 164x192x377 mm

Bendrosios specifikacijos
• Galima plauti indaplovėje
• Produkto savybės: „Problend“ technologija su 4 

žvaigždučių nerūdijančio plieno ašmenimis, 
Patvarumas: variklio šiluminės apsaugos jutiklis, 
Lengva valyti: saugu plauti indaplovėje, Ąsočio 
dydis: 1,9 l didžiausia galia, Ąsočio dydis: 1 l tikroji 
talpa, Greičio nustatymai: 1 greičiai + pulsavimas, 
Lengva laikyti: integruota maitinimo ir laido 
saugykla, Nevibruoja: siurbtukkai, Ąsočio 
medžiaga: plastikas

Apdaila
• Korpuso medžiaga: Plastic
• Indo medžiaga: Plastic
• peilių medžiaga: Stainless steel

Techninė priežiūra
• Garantija: 2 metų tarptautinė garantija
•
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* * Išbandyta MAX režimu, su įvairiais receptais
* **Išbandyta PULSE režimu, su 8 ledo kubeliais (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)
* *** jei stiklinės talpa 200 ml
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