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Parim peenestamine, ei jäta tükke
ProBlend 6 tehnoloogia kuni 50% peenema tulemuse tarbeks*

Philipsi kannmikser ProBlend 6 tehnoloogia ja 800 W mootoriga tuleb toime

peaaegu kõigega alustades puu- ja köögiviljadest ja lõpetades jääga. Erinevaid

kiiruseid kasutades suudab see peenestada, purustada ja lõigata toiduained

ühtlaseks massiks või ükskõik, millise suurusega tükkideks.

Valmistage täiuslikke mahedikke ja purustage jääd hetkega

Kannu ainulaadne disain koostisosade tõhusaks segamiseks

Võimas 800 W mootor

Kuni 2 liitrit mahutav (1,5 liitrit toidu korral) kvaliteetne klaasnõu

ProBlend 6 kuueharuline tera tõhusaks peenestamiseks ja lõikamiseks

Valige täpselt nõutud kiirus

Valgustatud ekraaniga kiirusregulaator

Eelprogrammeeritud jääpurustamise nupp

Ühe puudutusega impulssrežiimi ja mahediku valmistamise nupp

Kergesti kasutatav

Spaatel koostisosade lihtsaks segamiseks

Lihtne kasutada ja puhastada

Tänu eemaldatavale terale lihtne puhastada

Kõik osad peale põhiseadme sobivad nõudepesumasinas pesemiseks
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Esiletõstetud tooted

Ainulaadne kann

Kannu keskmest eemale paigutatud tera

tekitab turbulentsi ja seeläbi segatakse

koostisained kõige tõhusamalt kokku.

800 W mootor

Sellel Philipsi kannmikseril on jõuline 800 W

mootor tõhusaks peenestamiseks, segamiseks

ja purustamiseks.

2-liitrise klaaskannuga

2 l nõu on valmistatud kvaliteetsest klaasist,

mis on kriimustuskindel ja milles võib

kasutada ka kuumi koostisaineid.

Valgustatud ekraaniga kiirusregulaator

Seadistage kannmikser ainulaadse

reguleerimisnupuga soovitud kiirusele.

Eelprogrammeeritud jääpurustamise

funktsioon

Mootor järgib eelprogrammeeritud tööprotsessi,

et purustada jääd hõlpsalt - ühe

nupuliigutusega.

Impulssrežiimi ja mahediku valm. nupp

Ühe puudutuseg impulssrežiim ükskõik millise

toimingu jaoks ja mahediku valmistamise

nupp, et valmistada ühe nupuvajutusega

parima maitsega mahedik.

Spaatel

Philipsi kannmikseri käepärane spaatel tagab

ohutu segamise koostisainete peenestamisel.

Äravõetavad terad

Tänu eemaldatavale terale lihtne puhastada

Nõudepesumasinas pestav

Kõik osad peale põhi- ja teraseadme sobivad

nõudepesumasinas pesemiseks.

ProBlendi kuueharuline lõiketera

Philipsi uuendusliku ProBlend 6 tehnoloogiaga

kannmikser puuviljade peenestamiseks,

köögiviljade lõikamiseks ja jää purustamiseks

võimalikult tõhusal moel.

iF DISAINIAUHIND

iF disainiauhinna saanud tooted, projektid,

kontseptsioonid ja muu, mis on välja valitud

disainivaldkonna tipptegijate poolt.Igal aastal

korraldab iF International Forum Design GmbH

üht maailma populaarseimat ja hinnatuimat

disainivõistlust iF DISAINIAUHIND. Kogu

maailmas tipptasemel disainiga seonduv iF

DISAINIAUHIND tervitab igal aastal üle 5000

võistlustöö 70 eri riigist.
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Spetsifikatsioon

Üldine spetsifikatsioon

Kiirusesätete arv: 4

Toote omadused: Juhtmehoidik,

Libisemiskindel jalg

Tehnilised andmed

Võimsus: 800 W

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50/60 Hz

Nõu mahtuvus: 2 l

Kannu maht: 2 l

Juhtme pikkus: 1 m

Kasutatav maht: 1,5 l

Disain

Värvus: Plaatina

Viimistlus

Tiiviknoa materjal: Roostevaba teras

Kannu materjal: Klaas

Põhikorpuse materjal: Alumiinium

* Võrreldes Philipsi populaarseima kannmikseriga
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