
 

 

Philips Series 5000
Maišytuvas

„ProBlend Crush“ technologija
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Tobulai smulkiai sumaišyta dvigubai greičiau
Dėl galingos „ProBlend Crush“ technologijos
Su „ProBlend Crush“ technologija dvigubai greičiau kiečiausius maisto produktus paversite 
smulkiausiai sumaišytais tirštaisiais kokteiliais. Mūsų unikalūs keturkampės žvaigždės formos 
ašmenys kartu su efektyviai suprojektuotu 800 W varikliu iki galo susmulkina ledą ir didelius gabalus.

Tobuli rezultatai 2 kartus greičiau
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
• Galingas, tačiau energiją taupantis 800 W variklis
• Tobulai 2 kartus greičiau smulkina ledą ir kietus maisto produktus

Optimaliam sudedamųjų dalių srautui ir geriausiam maišymui
• Didžiausia 2 l talpa, 1,5 l darbinė ąsočio talpa
• Didelės talpos, naujoviškas, briaunotas ąsotis

Patogu naudoti ir lengva valyti
• Indaplovėje plaunamos dalys
• Nuimamas pjaustymo įtaisas, kad būtų lengva valyti
• Pulsinio režimo funkcija vienodesniam maišymui
• Lengvai suimama valdymo rankenėlė su 3 greičio nustatymais



 2 metų garantija

Mėgaukitės maišytuvams teikiama 2 metų 
garantija, galiojančia visame pasaulyje. 
Garantuojame ilgalaikę kokybę ir veikimą.

Galingas 800 W variklis

Galingame, tačiau energiją taupančiame 800 W 
variklyje dera energijos taupymas ir tobulas 
maišymas. Sukurtas taip, kad maksimaliai 
pagerintų „ProBlend Crush“ technologijos 
veikimą.

„Pro Blend Crush“ technologija

Su „ProBlend Crush“ technologija dvigubai 
greičiau kiečiausius maisto produktus paversite 

smulkiausiai sumaišytais tirštaisiais kokteiliais. 
Mūsų unikalūs keturkampės žvaigždės formos 
ašmenys kartu su efektyviai suprojektuotu 800 
W varikliu iki galo susmulkina ledą ir didelius 
gabalus.

Didelės talpos plastikinis ąsotis

Darbinis didelio 2 l ąsočio tūris yra 1,5 l. Jame 
paruošite skanių tirštųjų kokteilių ir jais 
pasidalysite su visa šeima arba išgersite vėliau.

3 greičio nustatymai

Mūsų valdymo ratukas neslidus paimti, todėl 
galite lengvai valdyti maišytuvo greitį. Nuo 
švelnaus minkštųjų vaisių maišymo iki galingo 
vaisių ir daržovių smulkinimo. Valdote jūs, 
naudodami rankinį greičio valdymą.

Pulsinis režimas
Maišykite idealiai vienodai naudodami patogų 
pulsinį valdymą taip, kad visi gabalėliai būtų 
nustumti žemyn link ašmenų ir dar kartą gerai 
susmulkinti.

„EasyClean“

Nuimamas pjaustymo įtaisas suprojektuotas 
taip, kad būtų galima dar kruopščiau išvalyti. 
Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.

Indaplovėje plaunamos dalys

Visas nuimamas „Philips“ maišytuvo dalis 
galima plauti indaplovėje.

Didelis briaunotas ąsotis

Dėl naujoviško, briaunoto ąsočio dizaino 
užtikrinamas optimalus maisto produktų 
srautas, kad būtų užtikrintas geriausias 
maišymo rezultatas.
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Bendrosios specifikacijos
• Dangtelio tipas: Nuimamas
• „Blade“: Keturkampės žvaigždės formos ašmenys
• Greičio NS: Sukama rankenėlė

Svoris ir matmenys
• Pakuotės matmenys (I x P x A): 200x336x276 mm
• Svoris su pakuote: 2,82 kg

Priedai
• Įtraukta: Ąsotis

Kilmės šalis
• Pagaminta: Kinijoje

Techniniai duomenys
• Maitinimas: 800 W
• Maitinimo laido ilgis: 0,09 m
• Ąsočio talpa: 2 l
• Ąsočio darbinė talpa: 1,5 l

Konstrukcija
• Spalva: Balta

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Svoris ir matmenys
• Gaminio matmenys (IxPxA): 180 x 167 x 408 mm
• Gaminio svoris: 2,09 kg

Bendrosios specifikacijos
• Produkto savybės: Galima plauti indaplovėje, 3 + 

pulsavimas, 3 fiksuoti greičio nustatymai

Apdaila
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Metalinė plėvelė ir 

plastikas
• Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas
• Tvirtas ąsotis: Plastikinis SAN
•
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