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Perfekta slätmixade resultat dubbelt så fort
Tack vare kraftfull ProBlend Crush-teknik
ProBlend Crush-teknik förvandlar de hårdaste ingredienserna till de finaste smoothierna
dubbelt så snabbt. Våra unika 6-stjärniga knivblad i kombination med vår effektivt
utformade motor på 1 000 W krossar is och stora bitar perfekt.
Perfekt resultat dubbelt så snabbt
• 2 års global garanti
• Mixer med hög hastighet och kraftfull 1 000 W motor
• ProBlend Crush-teknik med 6 knivblad för finmixning
För optimalt ingrediensflöde och finmixning
• Maximal kapacitet på 2 l, arbetskapaciteten är 1,5 l
• Stor glasbehållare med innovativ räfflad design
Enkel att använda och enkel att rengöra
• Delar som kan diskas i diskmaskin
• Löstagbar knivenhet för enkel rengöring
• Greppvänligt vred med flera hastigheter
• Pulsfunktion för jämnare mixning
Avnjut nyttiga smoothies som även går att ta med sig
• Praktisk bärbar flaska med nivåmarkeringar
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Funktioner
2 års garanti

Glasbehållare med stor kapacitet

EasyClean

Våra mixrar ger dig 2 års global garanti - vår
garanti för lång hållbarhet och funktion.

Den stora tvålitersbehållaren har en
arbetskapacitet på 1,5 liter för härligt mixade
smoothies som du kan dela med hela familjen
och dessutom spara till senare

Den löstagbara knivenheten är utformad för
mer noggrann rengöring. Alla löstagbara delar
kan diskas i diskmaskin.

Kraftfull motor på 1 000 W

Flera hastigheter
Stor, räfflad glasbehållare

Kraftfull men energieffektiv motor på 1 000 W
för att balansera strömeffektivitet och perfekt
mixningsresultat. Utformad för att maximera
prestandan hos ProBlend Crush-tekniken.

Den innovativa räfflade designen på
glasbehållaren ger optimalt flöde av
ingredienser för de finaste mixningsresultaten.

Pro Blend Crush-teknik
Delar som kan diskas i diskmaskin

Kontrollvredet gjuts med ett halkfritt grepp, så
att du enkelt kan styra mixerhastigheten. Från
varsam mixning för mjuka frukter – till rejäl
kraft för hårdare frukter och grönsaker. Valet
är upp till dig tack vare vår manuella
hastighetskontroll.
Pulsfunktion
Mixa dina blandningar ordentligt och gör dem
jämnare med den praktiska pulskontrollen, så
att alla bitar förs ner till bladen för en ny
omgång finmixning.

ProBlend Crush-teknik förvandlar de hårdaste
ingredienserna till de finaste smoothiesarna
dubbelt så snabbt. Våra unika 6-stjärniga
knivblad i kombination med vår effektivt
utformade motor på 1 000 W krossar is och
stora bitar perfekt

Alla löstagbara delar hos din Philips-mixer kan
diskas i diskmaskin.
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Specifikationer
Tillbehör

• Medföljer: Behållare, Bärbar drickmugg

Tekniska specifikationer

• Effekt: 1 000 W
• Kapacitet, behållare: 2 L
• Arbetskapacitet behållare: 1,5 L

Ursprungsland

Allmänna specifikationer

• Typ av lock: Löstagbart
• Produktfunktioner: Tål att maskindiskas, Puls,
Justerbar hastighet
• Blade: 6-stjärnigt knivblad
• Hastighetsgränssnitt: Vred

Efterbehandling

• Material i huvudenhet: Metall
• Kniv, material: Rostfritt stål
• Behållare, material: Glas

• Tillverkad i: Kina

Design

Service

• Färg: Metall

• 2 års världsomfattande garanti
•
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