
 

 

Philips Flip&Juice™ 
Blender
Máy xay tốc độ cao có mô-
đun máy ép trái cây

Công nghệ Flip&Juice™

Công nghệ ProBlend Ultra
Ứng dụng NutriU
Các chương trình chọn nhanh
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ước ép có thịt quả hoặc không còn xơ bã với công nghệ Flip & Juice™

y xay Flip & Juice™ mới của Philips với thiết kế cối xay tiên tiến và hệ thống lọc tích 
p, tạo ra nước ép không còn xơ bã, nước ép có thịt quả, sinh tố xay nhuyễn và bơ hạt 
n. Máy tạo ra nhiều độ đặc khác nhau, để bữa ăn gia đình thêm ngon miệng và vui vẻ.

Hiệu suất vượt trội

• Công nghệ ProBlend Ultra

Đa dạng

• Nước ép không còn xơ bã và nước ép có thịt quả với công nghệ Flip & Juice™

Hiệu suất vượt trội

• Động cơ ProBlend Ultra cho luồng xay trộn nguyên liệu tối ưu

• Cối xay ProBlend Ultra dẫn các nguyên liệu vào lại luồng xay trộn

• Lưỡi dao ProBlend Ultra cho độ đặc tối ưu

Cho nguồn cảm hứng bất tận

• Ứng dụng NutriU truyền cảm hứng và cung cấp hướng dẫn

Dễ dàng từ đầu đến cuối

• Các bộ phận tháo rời được



 

Công nghệ Flip & Juice™

Máy xay Flip & Juice mới của Philips là máy xay 

tốc độ cao đầu tiên của chúng tôi có mô-đun 

ép nước trái cây. Nhờ thiết kế cối xay tiên tiến 

và bộ lọc tích hợp, bạn sẽ có được thức uống 

có độ đặc phù hợp với sở thích của gia đình 

bạn. Máy xay tiên tiến nhất của chúng tôi mang 

đến độ đặc đa dạng từ sinh tố xay nhuyễn cho 

đến nước ép không còn xơ bã hoặc nước ép 

có thịt quả. Máy xay kết hợp xay và ép trong 

một giải pháp, tiết kiệm không gian trong nhà 

bếp của bạn.

Công nghệ ProBlend Ultra

Công nghệ ProBlend Ultra kết hợp 3 tính năng 

được thiết kế tùy chỉnh để phối hợp tạo ra 

hương vị và độ đặc đa dạng nhất theo ý muốn 

của bạn mọi lúc.

Cối xay ProBlend Ultra

Cối xay ProBlend Ultra được thiết kế với các 

đường gân độc đáo để liên tục dẫn các nguyên 

liệu vào lại luồng xay trộn, để tất cả các nguyên 

liệu quay trở lại khu vực lưỡi dao cho hiệu quả 

xay tối ưu

Động cơ ProBlend Ultra

Công nghệ ProBlend Ultra kết hợp 3 tính năng 

được thiết kế tùy chỉnh để phối hợp tạo ra 

hương vị và độ đặc đa dạng nhất theo ý muốn 

của bạn mọi lúc. Động cơ ProBlend Ultra cung 

cấp công suất 1500W để điều khiển luồng xay 

trộn và luân chuyển đồng đều tất cả các nguyên 

liệu.

Lưỡi dao ProBlend Ultra

Lưỡi dao ProBlend Ultra được thiết kế độc 

đáo, kết hợp một lưỡi cắt hình răng cưa để 

nghiền các nguyên liệu cứng thành các miếng 

nhỏ hơn và các lưỡi dao sắc bén để cắt nguyên 

liệu thành các lát mỏng nhất.

Ứng dụng NutriU

Tải xuống và khám phá ứng dụng NutriU với 

hơn 200 ý tưởng làm các món uống, món ăn và 

món ăn nhẹ yêu thích với sự trợ giúp từ máy 

xay mới của bạn. Nấu các món ăn có lợi cho 

sức khỏe cũng như đơn giản và ngon đến mức 

làm cho gia đình bạn muốn thưởng thức thêm. 

Đó là lý do ứng dụng NutriU cung cấp những 

cách nấu lành mạnh khác cho các món ăn bạn 

yêu thích. Từ các món tráng miệng sôcôla ngon 

lành đến các món chính giàu dinh dưỡng, chúng 

tôi tạo ra những công thức có lợi cho sức khỏe 

mà không làm mất đi hương vị ngon miệng.

Các chương trình chọn nhanh

Các chương trình chọn nhanh trên màn hình kỹ 
thuật số được xác định kèm cài đặt thời gian và 
tốc độ để bạn thuận tiện sử dụng các công thức 
nấu ăn yêu thích. Các chương trình chọn nhanh 
bao gồm nước ép không còn xơ bã, nước ép 
có thịt quả, sinh tố, bơ hạt, món tráng miệng, 
xúp, nước xốt cũng như các chức năng nghiền 
đá và làm sạch.
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Những nét chính
Máy xay tốc độ cao có mô-đun máy ép trái cây
Công nghệ Flip&Juice™ Công nghệ ProBlend Ultra, Ứng dụng NutriU, Các chương trình chọn nhanh
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Xuất xứ
• Được sản xuất tại: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật thiết kế
• Chất liệu lưỡi dao cắt: Thép không gỉ
• Chất liệu cối máy xay sinh tố: Tritan

Phụ kiện
• Đi kèm: Cánh trộn, Cốc đo lường

Đặc điểm kỹ thuật
• Công suất: 1500 W
• Chiều dài dây: 1,0 m m
• Điện áp: 220-240 V
• Dung tích cối: 1.8 L
• Tần số: 50/60 Hz
• Dung tích cối tối đa: 2 l
• Giao diện: Kỹ thuật số

Thiết kế
• Màu sắc: Đen và đồng

Thông số chung
• Chân chống trượt
• Cất giữ dây dẫn
• Cài đặt tốc độ: 12
• Các tính năng sản phẩm: Công nghệ Flip&Juice™, 

Công nghệ ProBlend Ultra, Cối xay ProBlend 
Ultra, Động cơ ProBlend Ultra, Lưỡi dao ProBlend 
Ultra, Ứng dụng NutriU, Các chương trình chọn 
nhanh, Chức năng làm sạch nhanh, An toàn khi 
dùng với máy rửa chén, Dung tích 2L, Tính bền 
vững

• Chế độ cài đặt sẵn: 8

Hoàn thiện
• Vật liệu thân chính: Ánh kim

Dịch vụ
• Bảo hành 2 năm toàn cầu

Tính bền vững
• Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%
• Sách hướng dẫn sử dụng: > 98% giấy tái chế
•
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Các thông số
Máy xay tốc độ cao có mô-đun máy ép trái cây
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