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рзо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон

сладете се на лесни и здравословни домашно приготвени ястия всеки ден

мощен мотор и уникален ергономичен дизайн новият ръчен пасатор за всекидневно 
лзване предоставя бързо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон, 
магайки ви лесно да приготвяте здравословни домашно приготвени ястия всеки ден

Лесно за употреба
• Предпазител за ножа против разплискване
• Ергономичен дизайн
• Система за освобождаване с един бутон

Бързо и ефикасно пасиране
• 650 W Мощен мотор
• Иновативна технология за пасиране ProMix



 Мощен мотор
Силен мотор с мощност 650 W гарантира мощно 
пасиране за ежедневните ви домашни ястия

Предпазител за ножа против 
разплискване

Специалните вълнообразни форми в долната част 
на оста за пасиране на ръчния блендер 
гарантират, че докато пасирате, няма да има 
разплискване

Ергономичен дизайн

Здравият и ергономичен дизайн предлага удобно 
и лесно използване за потребителите

Технология ProMix

Разработена заедно с престижния Щутгартски 
университет, Philips ProMix е уникална, 
иновативна технология, използваща специфична 
триъгълна форма, за да създаде оптимален поток 
на храната и максимална ефективност за по-бързо 
и по-еднородно пасиране

Система за освобождаване с един 
бутон

Лесно прикрепяйте и сваляйте аксесоари за 
различни функции с едно натискане на бутон.
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Спецификации
Спецификации на дизайна
• Материал – корпус: Пластмаса
• Произведено в: Китай
• Захранване: 650 W
• Включено: Мерителна кана, Режещ блок S-
образен нож

• Цвят: Бяло
• Настройка на скоростта: 1
• Материал - пръчка: Пластмаса

Сервизно обслужване
• 2-годишна световна гаранция
•
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