
 

 

Philips 3000 Series
Mixér s technológiou 
ProBlend Crush, 600 W, 
2 l

Systém ProBlend
Maximálny objem 2 l
Efektívny objem 1,25 l
2 nastavenia rýchlosti a pulzný 
stupeň

HR2291/41
Hladké zmesi bez kúskov len za 45 sekúnd*
Jedinečný systém ProBlend
Je navrhnutý na zlepšenie každodenného mixovania. Vďaka výkonu 600 W a 
vysokovýkonným nožom ho môžete použiť na všetky ingrediencie a dokonca aj na 
drvenie ľadu. Zaručí hladkú konzistenciu pri minimálnej námahe a len za okamih.

Odolná konštrukcia
• Ergonomický a robustný dizajn na jednoduché používanie

Lepší výkon
• Jedinečný systém ProBlend zaručí hladkú konzistenciu

Odolná konštrukcia
• Snímač MTP chráni motor pred prehriatím
• Odolné čepele z nehrdzavejúcej ocele
• Prísavné nožičky na elimináciu vibrácií počas používania
• 2-ročná záruka

Všestranné použitie na každý deň
• Na výber 2 rýchlosti a pulzná funkcia
• Veľká nádoba dokonale prispôsobená potrebám vašej rodiny
• Praktická fľaša, aby ste si svoje kokteily smoothie mohli zobrať so sebou



 Systém ProBlend

Jedinečný systém ProBlend je dokonalou 
kombináciou 3 technológií špeciálne 
navrhnutých na to, aby zaručili mixovanie 
dohladka a bez hrudiek už za 45 sekúnd*. 
Motor s výkonom 600 W poháňa prúd 
mixovaných surovín na dosiahnutie 
rovnomernej cirkulácie, zatiaľ čo inovatívny 
dizajn čepelí je špeciálne tvarovaný tak, aby sa 
maximalizovala rezná plocha. V neposlednom 
rade je súčasťou systému nádoba 
s jedinečnými výčnelkami, ktoré neustále 
usmerňujú suroviny späť do prúdu mixovania.

Drvenie ľadu

Nadrvte ľad na drobné kúsky už za 45 
sekúnd** pomocou systému ProBlend 
s pulznou funkciou. Dokonale sa hodí na 
prípravu vašich obľúbených chladených 
nápojov a kokteilov smoothie a je vhodný na 
prípravu špeciálnych dezertov.

Viac rýchlostných stupňov

Umožňuje prípravu širokej škály nápojov 
a rýchle spracovanie surovín na prípravu vašich 

obľúbených jedál vďaka možnosti výberu 
medzi 2 rýchlosťou a pulznou funkciou. Je 
vhodný na použitie surovín ako sú bylinky, 
koreniny a zelenina, na mletie kávy a dokonca 
aj na drvenie ľadu na prípravu chutných 
chladených kokteilov smoothie.

2 l rodinná nádoba

Vďaka efektívnemu objemu 1,25 l sa postará 
o prípravu až 6 nápojov (pri použití pohárov 
s objemom 200 ml).***

Snímač tepelnej ochrany motora

Špeciálny snímač tepelnej ochrany motora 
(MTP) je navrhnutý tak, aby zabránil prehriatiu 
motora a chránil ho pred nadmerným prúdom 
počas používania.

Premyslený dizajn

Tento dizajn bol starostlivo zvolený tak, aby 
bol ergonomický a robustný a zároveň 
moderný a štýlov a tak veľký, aby sa zmestil do 
každého typu kuchyne. Tvar nádoby sa 
pohodlne drží a otočný ovládač umožňuje 
jednoduchú obsluhu.

Čepele z nehrdzavejúcej ocele

Odolné čepele z nehrdzavejúcej ocele zostanú 
dlhšie ostré a bez hrdze či straty lesku.

Antivibračné nožičky

Mixér disponuje prísavnými nožičkami, ktoré 
zaistia stabilitu a že počas používania nebude 
vibrovať.

Záruka

Pre väčší pocit istoty sa na mixér vzťahuje 2-
ročná záruka.
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Hlavné prvky
Mixér s technológiou ProBlend Crush, 600 W, 2 l
Systém ProBlend Maximálny objem 2 l, Efektívny objem 1,25 l, 2 nastavenia rýchlosti a pulzný stupeň
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Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Čína

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Pohár

Technické špecifikácie
• Príkon: 600 W
• Dĺžka kábla: 0,85 m
• Efektívna kapacita: 1,25 L
• Maximálny objem nádoby: 2 l

Dizajn
• Farba: Čierna

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (D x Š x V): 

168 x 192 x 384 mm

Všeobecné technické údaje
• Vhodné na čistenie v umývačke riadu

• Vlastnosti produktu: Technológia Problend so 4-
hviezdičkovým ostrím z nehrdzavejúcej ocele, 
Odolnosť: snímač tepelnej ochrany motora, Ľahké 
čistenie: vhodné na čistenie v umývačke riadu, 
Veľkosť nádoby: maximálna kapacita 2 l, Veľkosť 
nádoby: efektívna kapacita 1,25 l, Nastavenia 
rýchlosti: 2 rýchlosti + impulz, Ľahké čistenie: 
odnímateľná čepeľ, Ľahké skladovanie: integrovaný 
priestor na uloženie napájacieho kábla, Materiál 
nádoby: sklenená nádoba, Príslušenstvo: fľaša

• Používateľské rozhranie na nastavenie rýchlosti: 
Otočný ovládač

Dokončenie
• Materiál tela: Plastic and stainless steel
• Materiál nádoby: Glass
• Materiál čepelí: Stainless steel

Služba
• Záruka: 2-ročná celosvetová záruka
•

HR2291/41

Technické údaje
Mixér s technológiou ProBlend Crush, 600 W, 2 l
Systém ProBlend Maximálny objem 2 l, Efektívny objem 1,25 l, 2 nastavenia rýchlosti a pulzný stupeň

* * Testované v režime MAX na rôznych receptoch
* ** pri použití pohára s objemom 200 ml
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