Philips Viva Collection
Blenderis

900 W
ProBlend 6
2 l stikla krūka
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Vairāk veselīgu smūtiju
Lietojiet vairāk svaigu augļu un dārzeņu katru dienu
Augstas veiktspējas produkts, kas bagātina maltīti un ļauj vienkāršā veidā izbaudīt
daudzveidīgāku pārtiku.
Ērta lietošana
• Izlieta poga ērtai lietošanai
• Impulsa režīms maisīšanai un smalcināšanai
• Ūdens līmeņa indikators un rokturis ērtai lietošanai
• Liela izmēra krūka smūtiju pagatavošanai ģimenei un draugiem
Garantēta kvalitāte
• 2 gadu garantija visā pasaulē
Ērta tīrīšana
• Visas detaļas var mazgāt trauku mašīnā
Izcils blendera sniegums
• Vairāki ātr. iest. mīkstām un cietām sastāvdaļām
• Tehnoloģija ProBlend 6 kvalitatīvai blendēšanai
• Jaudīgs 900 W motors
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Blenderis

900 W ProBlend 6, 2 l stikla krūka

Izceltie produkti
Tehnoloģija ProBlend 6

Izlieta poga

Visas detaļas var mazgāt trauku mašīnā

Tehnoloģija ProBlend 6 kvalitatīvai blendēšanai
un jaukšanai

Izlieta poga ērtai lietošanai un labākai ātruma
kontrolei.

Visas detaļas var mazgāt trauku mašīnā

900 W motors
Jaudīgs 900 W motors vieglai blendēšanai un
jaukšanai.

Impulsa režīms maisīšanai un
smalcināšanai

2 gadu garantija visā pasaulē

Vairāki ātr. iest.

2 gadu garantija visā pasaulē
Varat izmantot pulsācijas režīmu, lai kontrolētu
blendēšanas pakāpi un laiku.
Izvēloties iestatījumu, sajauciet sastāvdaļas
dažādos ātrumos un līdz dažādām pakāpēm.

Ietilpīga blendera krūka

Ūdens līmeņa indikators

Ūdens līmeņa indikators un rokturis ērtai
lietošanai un liešanai.

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.
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Blenderis

900 W ProBlend 6, 2 l stikla krūka

Specifikācijas
Tehniskās specifikācijas

• Spriegums: 200-230 V
• Jauda: 900 W
• Ietilpīgums galvenajai krūkai: 2 l

Izcelsmes valsts

Vispārējas specifikācijas

• Produkta funkcijas: Automātiskā izslēgšanās, Vada
glabātuve, Mazgājams trauku mazg. mašīnā,
Iebūvēta vada glabātuve, Ieslēgt/izslēgt slēdzis,
Impulsa rež., Vairāki ātrumi

Pabeigšana

• Ražots: Ķīna

Apkope

• 2 gadu vispasaules garantija

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