
 

 

Philips Viva Collection
Blenderis

700 W
ProBlend 6
2 l stikla krūka
"On the Go" pudelīte
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airāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā

alkāka blendēšana, lai iekļautu vairāk augļu un dārzeņu
ilips blenderis ar ProBlend 6 tehnoloģiju veic smalku blendēšanu un sasmalcina ledu. 
alkāka blendēšana nozīmē, ka varat baudīt veselīgākus kokteiļus, kas nodrošina dienā 
 augļiem un dārzeņiem uzņemamo uzturvielu daudzumu.

Ērta lietošana
• Liela izmēra stikla krūka smūtiju pagatavošanai ģimenei un draugiem
• Ērti satverama vadības ripa
• Viegli nolasāmas šķidruma līmeņa atzīmes
• Pulsācijas funkcija smalkākai blendēšanai

Ērta tīrīšana
• Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Garantēta kvalitāte
• 2 gadu garantija visā pasaulē

Izcils blendera sniegums
• Vairāki ātr. iest. mīkstām un cietām sastāvdaļām
• ProBlend 6 blendēšanas tehnoloģija smalkākiem rezultātiem
• Jaudīgs 900 W motors



 Efektīva blendēšana un jaukšana
Mēs izstrādājām ProBlend6 tehnoloģiju efektīvai 
blendēšanai un jaukšanai, lai garantētu, ka visas 
sastāvdaļas ir smalki sablendētas.

Jaudīgs blendera motors
Ar 900 W jaudu jūsu blendera motors ir pietiekami 
spēcīgs, lai smalki un efektīvi sablendētu jūsu 
iecienītākās sastāvdaļas.

Izvēlieties blendēšanas ātrumu
No saudzīgas blendēšanas mīkstiem augļiem līdz 
papildu jaudai cietākiem augļiem un dārzeņiem. Jūs 
varat to izvēlēties ar mūsu manuālo ātruma kontroli.

Ietilpīga stikla krūka

Šīs liela izmēra krūkas tilpums ir 2 litri, un tās 
gatavošanas ietilpība ir 1,5 litri. Pagatavojiet tajā 
gardus, blendētus smūtijus visai ģimenei vai 
pagatavojiet tos ilgākam laikam vienā reizē.

Ērti satverama vadības ripa
Mūsu ieveidotā vadības ripa ir veidota neslīdoša, lai 
jūs varētu vienkārši kontrolēt blendera ātrumu.

Pulsācija smalkākai blendēšanai
Blendējiet vienmērīgi smalki, izmantojot ērto 
pulsācijas vadību — asmeņi vēlreiz smalki sablendēs 
visus atlikušos gabaliņus.

Šķidruma līmenis
Ar skaidrām, viegli nolasāmām atzīmēm jūs varat 
vienkārši redzēt, cik daudz šķidruma ir krūkā un 
blendera krūkā.

Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, 
vienkārša tīrīšana

Visas jūsu Philips blendera noņemamās daļas var 
mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Mūsu kvalitātes solījums

Iegādājoties mūsu blenderus, jūs saņemsiet 2 gadu 
garantiju visā pasaulē — tā ir mūsu ilgstošas kvalitātes 
un darbības garantija.
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Specifikācijas
Izcelsmes valsts
• Ražots: Ķīna

Piederumi
• Iekļauts: Krūka

Tehniskā specifikācija
• Spriegums: 200-230 V
• Strāvas padeve: 900 W
• Krūkas tilpums: 0,6 l
• Ietilpīgums galvenajai krūkai: 2 l

Vispārējas specifikācijas
• Produkta funkcijas: Automātiskā izslēgšanās, Vada 

glabātuve, Mazgājams trauku mazg. mašīnā, 
Iebūvēta vada glabātuve, Ieslēgt/izslēgt slēdzis, 
Impulsa rež., Vairāki ātrumi

Apdare
• Galvenā korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds
• Krūkas materiāls: Stikls

Serviss
• 2 gadu vispasaules garantija
•
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