
 

 

Philips Series 5000
Μπλέντερ, τεχν. ProBlend, 
800W, με γυάλινη κανάτα 
2L

Τεχνολογία ProBlend Crush
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Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα
Χάρη στην πανίσχυρη τεχνολογία ProBlend Crush
Η τεχνολογία ProBlend Crush μετατρέπει τα πιο σκληρά υλικά σε τέλεια smoothies δύο φορές 
πιο γρήγορα. Οι μοναδικές λεπίδες μας 6 αστέρων σε συνδυασμό με το αποδοτικά 
σχεδιασμένο μοτέρ 1000 W θρυμματίζουν τέλεια τον πάγο και τα μεγάλα κομμάτια.

Τέλεια αποτελέσματα 2 φορές πιο γρήγορα
• 2 χρόνια εγγύηση σε όλο τον κόσμο
• High-speed blender with powerful 1000 W motor
• Τεχνολογία ProBlend Crush με 6 λεπίδες για άψογη ανάμειξη

Για βέλτιστη ροή των συστατικών και τέλεια ανάμιξη
• Μέγιστη χωρητικότητα κανάτας 2L, με χωρητικότητα εργασίας 1,5L
• Μεγάλη γυάλινη κανάτα με πρωτοποριακή ανάγλυφη σχεδίαση

Πρακτική χρήση και εύκολος καθαρισμός
• Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
• Αποσπώμενες λεπίδες για εύκολο καθάρισμα
• Εύχρηστος διακόπτης ελέγχου με πολλαπλές ρυθμίσεις ταχύτητας
• Στιγμιαία λειτουργία για πιο ομοιόμορφη ανάμειξη

Απολαύστε υγιεινά smoothies, ακόμη και στις μετακινήσεις σας
• Μπουκάλι μεταφοράς με ενδείξεις για τη στάθμη των υγρών



 2 χρόνια εγγύηση

Ισχύει εγγύηση 2 ετών σε όλο τον κόσμο για 
τα μπλέντερ μας, γεγονός που εγγυάται την 
εξαιρετική ποιότητα και τη μεγάλης 
διάρκειας ζωής τους

Ισχυρό μοτέρ 1000 W

Ισχυρό και ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ 
1000 W που συνδυάζει  με ιδανικό τρόπο την 
ισχυρή απόδοση με την τέλεια ανάμειξη των 
υλικών. Σχεδιασμένο να μεγιστοποιεί την 
απόδοση της τεχνολογίας ProBlend Crush.

Τεχνολογία ProBlend Crush

Η τεχνολογία ProBlend Crush μετατρέπει τα 
πιο σκληρά υλικά σε τέλεια smoothies δύο 

φορές πιο γρήγορα. Οι μοναδικές λεπίδες 
μας 6 αστέρων σε συνδυασμό με το 
αποδοτικά σχεδιασμένο μοτέρ 1000 W 
θρυμματίζουν τέλεια τον πάγο και τα μεγάλα 
κομμάτια

Γυάλινη κανάτα μεγάλης 
χωρητικότητας

Η μεγάλη κανάτα 2 λίτρων παρέχει 
χωρητικότητα εργασίας 1,5 λίτρου, για 
γευστικά smoothies που μπορείτε να 
μοιραστείτε με ολόκληρη την οικογένεια ή να 
τα φυλάξετε για αργότερα

Γυάλινη κανάτα μεγάλης 
χωρητικότητας με ανάγλυφη σχεδίαση

Η γυάλινη κανάτα με πρωτοποριακή 
ανάγλυφη σχεδίαση εξασφαλίζει τη βέλτιστη 
ροή των υλικών, για άριστα αποτελέσματα 
ανάμειξης.

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο 
πιάτων

Όλα τα αποσπώμενα μέρη του μπλέντερ της 
Philips πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

EasyClean

Οι αποσπώμενες λεπίδες έχουν σχεδιαστεί 
για καλύτερο καθαρισμό. Όλα τα 
αποσπώμενα μέρη πλένονται και στο 
πλυντήριο πιάτων.

Πολλαπλές ρυθμίσεις ταχύτητας

Ο διακόπτης διαθέτει αντιολισθητική λαβή, 
για εύκολο έλεγχο της ταχύτητας του 
μπλέντερ, επιλέγοντας ήπια ανάμειξη για 
μαλακά φρούτα, μέχρι πολύ δυνατή ανάμειξη 
για σκληρά φρούτα και λαχανικά. Τώρα ο 
έλεγχος της ταχύτητας είναι στο χέρι σας
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Χαρακτηριστικά
Μπλέντερ, τεχν. ProBlend, 800W, με γυάλινη κανάτα 2L
Τεχνολογία ProBlend Crush
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Ισχύς: 1000 W
• Χρώμα: Metallic
• Κατασκευάζεται στην: Κίνα
• Περιλαμβάνεται: Κανάτα, Φορητό δοχείο για τις 
μετακινήσεις σας

• Τύπος καπακιού: Αφαιρούμενο
• Χωρητικότητα κανάτας: 2 L
• Χωρητικότητα λειτουργίας κανάτας: 1,5 L
• Blade: Λεπίδα 6 αστέρων
• Περιβάλλον εργασίας ελέγχου ταχύτητας: 
Περιστροφικό κουμπί

Τεχνικές υπηρεσίες
• Διετής εγγύηση διεθνώς

Γενικές προδιαγραφές
• Λειτουργίες προϊόντος: Πλένεται στο πλυντήριο 
πιάτων, Παλμική, Πολλές ρυθμίσεις ταχύτητας

Φινίρισμα
• Υλικό κυρίως σώματος: Μεταλλικό
• Υλικό κατασκευής λεπίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι
• Υλικό κατασκευής κανάτας: Γυαλί
•
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