
 

 

Philips 3000 Series
Máy xay

Công nghệ ProBlend
Thể tích cối nhựa 1,9 L
Dung tích sử dụng 1L
Cài đặt 1 tốc độ và chế độ nhồi
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Xay nhuyễn mịn, không vón cục trong 45 giây*

Công nghệ xay ProBlend độc đáo
Máy xay dòng 3000 cải tiến với công suất 450W và thiết kế lưỡi dao xay sắc bén giúp 
nâng cao hiệu suất xay trên tất cả nguyên liệu và thậm chí là nghiền đá. Nguyên liệu được 
xay nhuyễn mịn một cách nhanh chóng và ít tốn sức.

Được thiết kế với độ bền cao

• Thiết kế máy chắc chắn và tạo thoải mái cho người dùng để dễ sử dụng

Được thiết kế với độ bền cao

• Cảm biến MTP ngăn động cơ bị quá nhiệt

• Chân đế hút chống rung trong khi sử dụng

• Lưỡi dao xay bền bằng thép không gỉ

• Bảo hành 2 năm

Linh hoạt mỗi ngày

• Dung tích cối lớn 1,9 lít

• Thiết kế đặc biệt để xử lý các nguyên liệu khác nhau

• Khám phá ứng dụng NutriU

• Núm điều khiển dễ dàng thao tác

Cải thiện hiệu suất

• Nghiền đá thành mảnh vụn chỉ trong 45 giây**

• Công nghệ xay ProBlend



 

Dung tích cối lớn 1,9 lít

Kích cỡ cối lớn hoàn hảo cho nhu cầu của gia 

đình bạn. Phục vụ đến 5 ly (dựa trên cỡ ly 

200ml) nhờ vào dung tích sử dụng hiệu quả 

1L.***

Cảm biến bảo vệ chống quá nhiệt động 

cơ

Cảm biến bảo vệ chống quá nhiệt động cơ 

(MTP) đặc biệt được thiết kế để ngăn động cơ 

bị quá nhiệt và bảo vệ quá dòng điện trong khi 

sử dụng.

Dễ dàng nghiền đá

Sử dụng công nghệ ProBlend cùng với cài đặt 

Pulse (Nhồi) để nghiền đá thành mảnh vụn chỉ 

trong 45 giây**. Hoàn hảo cho các món uống 

lạnh, sinh tố, và món tráng miệng bạn yêu thích.

Phụ kiện cối nghiền

Thiết kế đặc biệt với lưỡi dao xay 4 cánh cho 

hiệu quả xay nhuyễn mịn, nhanh đến gấp 3 lần. 

Hoàn hảo để xay cà phê, các loại hạt, rau thơm 

và gia vị khô thành hỗn hợp đặc mịn.

Khám phá ứng dụng NutriU

Đa dạng hóa thực đơn hàng ngày bằng việc cài 

đặt và khám phá ứng dụng NutriU với hơn 200 

công thức hướng dẫn làm các món uống, món 

ăn và món ăn nhẹ yêu thích. Với sự trợ giúp từ 

máy xay Philips, việc nấu các món ngon cho gia 

đình trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Từ các 

món tráng miệng sôcôla mát lạnh đến các món 

chính giàu dinh dưỡng, NutriU cung cấp những 

cách nấu lành mạnh, có lợi cho sức khỏe mà 

không làm mất đi hương vị thơm ngon của món 

ăn. 

Chân đế chống rung

Thiết kế chân đế hút giúp máy cố định và chống 

rung trong quá trình sử dụng.

Núm điều khiển dễ dàng thao tác

Với 1 tốc độ và chế độ nhồi giúp bạn dễ dàng 

chế biến hàng loạt các món uống bổ dưỡng và 

sơ chế nguyên liệu nhanh chóng cho các bữa 

ăn. Xay nhuyễn các loại rau mùi, gia vị đến 

nguyên liệu cứng hơn như rau củ, cà phê và 

thậm chí là nghiền đá.

Lưỡi cắt bằng thép không gỉ

Lưỡi dao được thiết kế sắc bén bằng thép 

không gỉ, nâng cao độ bền, không bị gỉ hoặc 

hoen ố trong thời gian dài sử dụng.

Công nghệ xay ProBlend

Công nghệ xay ProBlend độc đáo kết hợp hoàn 
hảo 3 công nghệ, thiết kế tùy chỉnh để đảm bảo 
xay mịn, không vón cục chỉ trong 45 giây*. 
Động cơ 450W truyền động để luân chuyển 
đều tất cả nguyên liệu được xay, trong khi thiết 
kế lưỡi dao xay cải tiến với hình dạng đặc biệt 
để tăng tối đa diện tích cắt. Một điểm cũng 
quan trọng không kém là gân cối được thiết kế  
độc đáo để liên tục đưa nguyên liệu vào lại 
luồng xay.
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Những nét chính
Máy xay
Công nghệ ProBlend Thể tích cối nhựa 1,9 L, Dung tích sử dụng 1L, Cài đặt 1 tốc độ và chế độ nhồi



Ngày phát hành  
2023-05-15

Phiên bản: 9.9.1

EAN: 87 20389 00130 7

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo. 
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke 
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com
Các thông số kỹ thuật
• Màu: Trắng

Thông số kỹ thuật
• Nguồn: 450 W
• Chiều dài dây: 0,85 m
• Dung tích cối: 1 L

Khối lượng và kích thước
• Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 

164x192x377 mm

Thông số chung
• Có thể rửa bằng máy rửa chén
• Các tính năng sản phẩm: Công nghệ ProBlend với 

lưỡi cắt bằng thép không gỉ 4 cánh, Độ bền: Cảm 

biến Bảo vệ chống quá nhiệt động cơ, Dễ vệ sinh: 
Có thể dùng với máy rửa chén, Dung tích cối: Dung 
tích tối đa 1,9 lít, Dung tích cối: Dung tích hiệu quả 
1 lít, Cài đặt tốc độ: 1 tốc độ và nhồi, Dễ cất giữ: 
Nguồn điện tích hợp và cất giữ dây dẫn, Không 
rung: Chân đế hút, Chất liệu cối: Nhựa, Phụ kiện: 
cối nghiền

• Giao diện điều chỉnh tốc độ: Núm xoay

Hoàn thiện
• Chất liệu thân sản phẩm: Plastic
• Chất liệu cối: Plastic
• chất liệu dao cắt: Stainless steel

Dịch vụ
• Bảo hành: Bảo hành toàn cầu 2 năm
•
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Các thông số
Máy xay
Công nghệ ProBlend Thể tích cối nhựa 1,9 L, Dung tích sử dụng 1L, Cài đặt 1 tốc độ và chế độ nhồi

* * Đã kiểm tra ở chế độ MAX (TỐI ĐA) với nhiều công thức nấu ăn 
khác nhau

* **Đã kiểm tra ở chế độ PULSE (NHỒI), với 8 viên đá 
(2,5x2,5x2,5cm)

* *** nếu xem xét với ly thủy tinh 200ml

http://www.philips.com

