
 

 

Philips Series 5000
Stolní mixér

Technologie ProBlend Crush

HR3573/90
Dokonale jemné výsledky dvakrát rychleji

Díky výkonné technologii ProBlend Crush
Technologie ProBlend Crush promění ty nejtvrdší suroviny v nejjemnější smoothie 
dvakrát rychleji. Naše jedinečné 6hvězdicovité nože v kombinaci s naším efektivně 
navrženým 1 000W motorem drtí led a velké kusy k dokonalosti.

Dokonalé výsledky 2x rychleji
• 2letá celosvětová záruka
• Vysokorychlostní mixér s výkonným motorem 1 000 W.
• Technologie ProBlend Crush se 6 čepelemi pro mixování najemno

Pro optimální proud ingrediencí a nejjemnější mixování
• Maximální kapacita 2 l, pracovní kapacita 1,5 l
• Objemná inovativní žebrovaná skleněná nádoba

Pohodlně se používá a čistí
• Jednotlivé části lze mýt v myčce
• Odnímatelná nožová jednotka pro snadné čištění
• Snadno uchopitelný otočný ovladač s několika rychlostmi
• Pulzní funkce pro jemnější mixování

Vychutnejte si zdravé smoothie, dokonce i na cestách
• Cestovní lahev s drážkami jako příslušenství



 2letá záruka

Na mixéry se vztahuje 2letá celosvětová 
záruka, se kterou máte jistotu dlouhodobé 
kvality a výkonu.

Výkonný 1 000W motor

Výkonný, avšak energeticky účinný 1 000W 
motor nabízí rovnováhu mezi efektivností 
a skvělými výsledky. Motor byl navržený tak, 
aby maximalizoval výkon technologie ProBlend 
Crush.

Technologie Pro Blend Crush

Technologie ProBlend Crush promění ty 
nejtvrdší suroviny v nejjemnější smoothie 
dvakrát rychleji. Naše jedinečné 6hvězdicovité 
nože v kombinaci s naším efektivně navrženým 

1 000W motorem drtí led a velké kusy 
k dokonalosti.

Skleněná nádoba s vysokou kapacitou

Velká 2litrová nádoba má pracovní kapacitu 
1,5 litru, takže můžete připravit lahodné 
smoothie pro celou rodinu, nebo si ho schovat 
na později.

Objemná skleněná žebrovaná nádoba

Inovativní žebrovaná skleněná nádoba zaručuje 
optimální průtok ingrediencí a nejlepší 
výsledky mixování.

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Veškeré odnímatelné díly mixéru Philips je 
možné mýt v myčce.

EasyClean

Design odnímatelné nožové jednotky 
umožňuje lepší čištění. Všechny odnímatelné 
části lze také mýt v myčce.

Více rychlostí

Náš otočný ovladač je vybaven neklouzavým 
úchytem, který vám umožní snadno nastavit 
rychlost mixování. Od jemného mixování 
měkkého ovoce po výkonné mixování tvrdšího 
ovoce a zeleniny. Díky našemu ručnímu 
ovladači rychlostí máte vše ve svých rukou.

Pulzní funkce
Praktická pulzní funkce, která sklepává všechny 
částečky z nožů a dále je mixuje, umožňuje 
přípravu mimořádně jemných směsí.
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Země původu
• Vyrobeno v: Čína

Obecné specifikace
• Typ pokličky: Vyjímatelná
• Vlastnosti výrobku: Vhodné do myčky, Pulzní, 

Variabilní rychlost
• Čepel: 6hvězdicovitý nůž
• Rychlé uživatelské rozhraní: Otočný knoflík

Vzhled
• Barva: Metalická

Příslušenství
• Obsahuje: Nádoba, Láhev na cesty

Technické údaje
• Spotřeba: 1000 W
• Kapacita nádoby: 2 L
• Provozní kapacita nádoby: 1,5 L

Servis
• 2letá celosvětová záruka

Povrchová úprava
• Materiál hlavního tělesa: Kov
• Materiál nože: Nerezová ocel
• Materiál nádoby: Sklo
•
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