
 

 

Philips Eco Conscious 
Edition
5000 serijos maišytuvas

„ProBlend“ technologija
600 ml „Tritan™ Renew“ stiklinė
Šilko baltos matinės spalvos 
apdaila
Bioplastikas

HR2500/00
Sukurta vėsesnei planetai

Su „Philips Eco Conscious Edition“ trintuvu
Paruoškite savo mėgstamą rytinį kokteilį elegantiško stiliaus ir nepriekaištingo veikimo. 
Tvariai sukurta naudojant biologinį plastiką* ir perdirbtą plastiką***.

Pagamintas našumui
• „ProBlend“ technologija, skirta tolygiems mišiniams be gumuliukų
• Greitas ir lengvai naudojamas
• Išplėskite savo receptų repertuarą naudodami „NutriU“ programėlę
• Greitai valomi nuimami ašmenys
• „Tritan™ Renew“ stiklinė, be BPA, skaidri ir patvari

Skirtas prisidėti
• Tvarus dizainas prisideda prie ekologiškesnės ateities
• Sukurta atsižvelgiant į saugumą ir tvarumą

Pagamintas nustebinti
• Išgrynintos ir paprastos linijos
• Modernus ir minimalistinis stilius



 „ProBlend“ technologija
„ProBlend“ technologija sujungia 3 pagrindines 
savybes, specialiai sukurtas taip, kad užtikrintų 
optimalų ingredientų srautą tolygiems produktų 
mišiniams be gumuliukų. „ProBlend“ variklis užtikrina 
optimalią 350 W galią, kad būtų galima valdyti 
maišymo srautą ir tolygiai cirkuliuoti visus 
ingredientus. „ProBlend“ peiliai yra unikaliai 
suformuoti, kad maksimaliai padidintų jėgą ir pjovimo 
našumą. „ProBlend“ ąsotis sukurtas su unikaliais 
kraštais, kad ingredientai būtų nuolat nukreipiami 
atgal į maišymo srautą.

Paprasta naudoti
Lengva naudoti: pridėkite savo ingredientus, 
pasukite, sumaišykite ir mėgaukitės.

„NutriU“ programėlė
Atsisiųskite „NutriU“ programėlę ir atraskite 
daugiau nei 200 idėjų, kaip savo naujuoju trintuvu 
pasigaminti gėrimų, patiekalų ir užkandžių. Geriausia, 
jei sveikas maistas yra paruošiamas paprastai ir 
patinka namiškiams. Todėl „NutriU“ programėlė 
siūlo įvairiausių sveikų receptų, kurie gali pakeisti 
pamėgtus patiekalus. Nuo sveikų šokolado desertų 
iki ypač maistingų pagrindinių patiekalų – mūsų 
sukurti receptai yra ne tik sveika, bet ir skoniu 
nenusileidžianti alternatyva.

Nuimami ašmenys
Visas nuimamas dalis lengva plauti rankomis ir 
indaplovėje.

„Tritan™ Renew“ stiklinė
„„Tritan™ Renew“ stiklinė greitai paruošiamiems 
kokteiliams. 100 % be BPA, atspari smūgiams ir 
nedūžtanti bei saugi plauti indaplovėje, kad atlaikytų 
šimtus skalbimo ciklų.

Tvarus dizainas
Tvariai sukurta naudojant bioplastiką* ant 
pagrindinio korpuso ir perdirbtą plastiką*** ant 
stiklinės, todėl gamybos proceso metu išmetamas 
CO2 kiekis sumažėja net 17 %.**. Ši nauja medžiaga 
daro didelį poveikį jūsų virtuvėje, tuo pačiu 
skatindama mažesnį poveikį aplinkai.

Saugus ir tvarus
100 % bioplastiko* pagaminta iš biologinių ir 
atsinaujinančių išteklių, pvz., saulėgrąžų aliejaus. Po 
maisto gaminimo likęs panaudotas aliejus 
surenkamas ir perdirbamas per ekologišką procesą, 
kad būtų tinkamas liestis su maistu. Maišytuvo 
stiklinė sukurta su „Tritan Renew“, 100 % be BPA, 
saugi bet kokio tipo sąlyčiui su maistu.

Išgrynintos ir paprastos linijos
Gamtos įkvėptas dizainas su ramiomis spalvomis ir 
natūraliomis medžiagomis.

Modernus ir minimalistinis stilius
Tvarumas niekada neatrodė stilingiau nei su šilko 
baltos matinės spalvos apdaila, kuri jūsų virtuvėje 
atrodys pribloškiančiai.
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Ypatybės

* * Pagrindinis korpusas pagamintas iš 100 % PP plastiko iš sertifikuotų 
biologinių šaltinių, masės balanso pagrindu (BioPP sudaro 64 % viso 
plastiko).

* * Apskaičiuota remiantis to paties prietaiso gamyba, naudojant 
bioplastiką ir „Tritan™ Renew“, palyginti su 100 proc. grynu plastiku 
(arba grynu polipropilenu) bei „Tritan™“.

* ** „Tritan“ atnaujinimas yra pagamintas iš 50 % perdirbtos medžiagos 
iš sertifikuotų šaltinių masės balanso pagrindu.
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Kilmės šalis
• Pagaminta: Kinijoje

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220–240 V
• Maitinimas: 350 W
• Maitinimo laido ilgis: 0,85 m
• Darbinis stiklinės tūris: 0,6 l

Konstrukcija
• Spalva (-os): Šilko balta matinė

Svoris ir matmenys
• Gaminio matmenys (IxPxA): 118 x 116 x 360 mm
• Gaminio svoris: 1,05 kg

Bendrosios specifikacijos
• Neslystančios kojelės

• Nuimami ašmenys
• Produkto savybės: „ProBlend“ technologija, 

„Tritan Renew“ stiklinė, „NutriU“ programėlė, 
Paprasta naudoti, Nuimami ašmenys, Tvarus 
dizainas, Modernus ir minimalistinis stilius, 
Išgrynintos ir paprastos linijos, Saugus ir tvarus

Apdaila
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Bioplastikas

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas
• Pakuotė: >90 % perdirbamos medžiagos
• Vartotojo vadovas: > 98 % perdirbto popieriaus
•

Specifikacijos
5000 serijos maišytuvas
„ProBlend“ technologija 600 ml „Tritan™ Renew“ stiklinė, Šilko baltos matinės spalvos apdaila, Bioplastikas

http://www.philips.com

