
 

 

Philips Eco Conscious 
Edition
Mixér série 5000

Technológia ProBlend
600 ml pohár Tritan™ Renew
Matná zamatovo biela povrchová 
úprava
Bioplast

HR2500/00
Navrhnuté pre chladnejšiu planétu

S mixérom Philips radu Eco Conscious
Pripravte si svoj obľúbený ranný koktail na cestu s elegantným štýlom a bezchybným 
výkonom. Trvalo udržateľný dizajn z bioplastov*a recyklovaných plastov***.

Vytvorený tak, aby podával vysoký výkon
• Rozšírte svoj receptár s aplikáciou NutriU
• Rýchla a ľahko použiteľná
• Technológia ProBlend pre mixovanie dohladka a bez hrudiek
• Rýchle čistenie vďaka odnímateľným nožom
• Pohár Tritan™ Renew, bez obsahu BPA, priehľadný a odolný

Vytvorený tak, aby prispel k zlepšeniu životného prostredia
• Navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť
• Trvalo udržateľný dizajn zohráva svoju úlohu pri zaistení ekologickejšej budúcnosti

Vytvorený tak, aby zapôsobil
• Čistý a jednoduchý dizajn
• Moderný a minimalistický štýl



 Aplikácia NutriU
Stiahnite si a objavte aplikáciu NutriU s viac ako 200 
inšpirácií na prípravu vašich obľúbených nápojov, 
jedál a občerstvenia pomocou vášho nového mixéra. 
Zdravé varenie by malo byť jednoduché a malo by vo 
vašej rodine vyvolať pocit, že sa ho nemôže nabažiť. 
Práve preto aplikácia NutriU ponúka rôzne zdravé 
alternatívy vašich obľúbených jedál. Naše recepty, od 
zdravých čokoládových dezertov až po hlavné jedlá 
plné živín, vytvárame tak, aby boli zdravé a pritom 
mali stále lahodnú chuť.

Ľahké použitie
Ľahké používanie: pridávajte ingrediencie, miešajte, 
mixujte a vychutnávajte.

Technológia ProBlend
Technológia ProBlend kombinuje 3 hlavné funkcie, 
ktoré sú špeciálne navrhnuté na to, aby optimálne 
premiešali suroviny a vytvorili tak hladké zmesi bez 
hrudiek. Motor s technológiou ProBlend poskytuje 
ideálny výkon 350 W, ktorý poháňa mixované 
suroviny na dosiahnutie rovnomernej cirkulácie. 
Čepele s technológiou ProBlend sú špeciálne 
tvarované na dosiahnutie maximálnej sily a rezného 
výkonu. Nádoba s technológiou ProBlend je 
navrhnutá s jedinečnými výčnelkami, ktoré neustále 
usmerňujú suroviny späť do prúdu mixovania.

Odnímateľná čepeľ
Všetky odnímateľné časti sa jednoducho oplachujú 
a sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

Pohár Tritan™ Renew
Pohár Tritan Renew je ako stvorený na to, aby ste si 
vzali kokteily smoothie so sebou. 100 % bez obsahu 
BPA, odolný voči nárazom a rozbitiu a vhodný do 
umývačky riadu, pričom odolá stovkám umývacích 
cyklov.

Bezpečné a udržateľné
Bioplasty* sú vyrobené z biologických 
a obnoviteľných zdrojov, ako je slnečnicový olej. 
Použitý olej, ktorý zostáva po príprave jedál, sa 
zbiera a recykluje prostredníctvom ekologického 
procesu na zaistenie bezpečného používania pri 
kontakte s potravinami. Pohár mixéra je vyrobený 
z materiálu Tritan Renew, ktorý je 100 % bez obsahu 
BPA a je bezpečný pri akomkoľvek kontakte s 
potravinami.

Trvalo udržateľný dizajn
Trvalo udržateľný dizajn s použitím bioplastov* na 
výrobu hlavného tela a recyklovaných plastov*** na 
výrobu pohára  znižuje emisie CO2 pri výrobe až 
o 17 %. Tento prelomový materiál bude mať 
nepochybne pozitívny vplyv ako na vašu kuchyňu, tak 
aj na životné prostredie.

Čistý a jednoduchý dizajn
Prírodou inšpirovaný dizajn s príjemnými farbami a 
prírodnými materiálmi.

Moderný a minimalistický štýl
Udržateľnosť nikdy nevyzerala štýlovejšie vďaka 
matnému zamatovo bielemu povrchu, ktorý bude vo 
vašej kuchyni vyzerať úžasne.
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Hlavné prvky

* Hlavné telo je vyrobené zo 100 % polypropylénového plastu 
z certifikovaných zdrojov bioplastov na základe hmotnostnej 
kompenzácie (bioplast tvorí 64 % celkového množstva plastu).

* *Výpočet založený na výrobe rovnakého zariadenia s použitím 
bioplastu a materiálu Tritan™ Renew v porovnaní so 100 % čistým 
plastom (alebo čistým polypropylénom) a materiálom Tritan™.

* **Materiál Tritan™ Renew je vyrobený z 50 % recyklovaných 
materiálov z certifikovaných zdrojov na základe hmotnostnej 
kompenzácie.
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Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Čína

Technické špecifikácie
• Príkon: 350 W
• Napätie: 220 – 240 V
• Dĺžka kábla: 0,85 m
• Pracovná kapacita pohára: 0,6 L

Dizajn
• Farba(y): Matná zamatovo biela

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (D x Š x V): 118 x 116 x 

360 mm
• Hmotnosť produktu: 1,05 kg

Všeobecné technické údaje
• Protisklzové nožičky
• Odnímateľná čepeľ
• Vlastnosti produktu: Technológia ProBlend, Pohár 

Tritan Renew™, Aplikácia NutriU, Ľahké použitie, 
Odnímateľná čepeľ, Trvalo udržateľný dizajn, 
Moderný a minimalistický štýl, Čistý a jednoduchý 
dizajn, Bezpečné a udržateľné

Povrchová úprava
• Materiál hlavnej časti: Bioplast

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: > 98 % recyklovaný papier
•

Technické údaje
Mixér série 5000
Technológia ProBlend 600 ml pohár Tritan™ Renew, Matná zamatovo biela povrchová úprava, Bioplast
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