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Twee keer zo snel perfecte resultaten
Dankzij de krachtige ProBlend Crush-technologie
Met de ProBlend Crush-technologie worden de hardste ingrediënten tweemaal zo
snel omgezet in de zachtste smoothies. Onze unieke 6-sterrenmessen in
combinatie met onze eﬃciënt ontworpen motor van 1000 W vermalen ijs en grote
stukken tot een perfecte blend.
2x sneller perfecte resultaten
2 jaar wereldwijde garantie
Krachtige, maar energiezuinige motor van 1000 W
ProBlend Crush-technologie met 6 messen voor ﬁjne blends
Voor optimaal mixen van ingrediënten en de beste blendresultaten
Capaciteit van maximaal 2 liter, eﬀectieve capaciteit van kan 1,5 liter
Grote, glazen kan met innovatief geribbeld ontwerp
Handig in gebruik en gemakkelijk schoon te maken
Vaatwasmachinebestendige onderdelen
De mesunit is verwijderbaar en dus gemakkelijk schoon te maken
De bedieningsknop met meerdere snelheden ligt gemakkelijk in de hand
Pulsfunctie voor gladder malen
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Kenmerken
2 jaar garantie
Op onze blenders rust een wereldwijde
garantie van 2 jaar, zodat u verzekerd bent van
blijvende kwaliteit en uitstekende werking.

Grote glazen kan

EasyClean

De grote 2-liter kan heeft een eﬀectieve
capaciteit van 1,5 liter om heerlijke smoothies
te delen met het hele gezin of te bewaren voor
later

De verwijderbare mesunit is ontworpen voor
grondigere reiniging. Alle afneembare
onderdelen zijn ook
vaatwasmachinebestendig.

Grote glazen kan van geribbeld glas

Meerdere snelheden

Het innovatieve geribbelde design van de kan
zorgt voor een optimale toevoer van
ingrediënten voor de ﬁjnste mengresultaten.

Onze bedieningsknop heeft een
antisliphandgreep, zodat u de snelheid van de
blender eenvoudig kunt regelen. Van zachtjes
mengen voor zacht fruit tot een krachtige boost
voor harder fruit en groenten. Het is helemaal
aan u, met onze handmatige
snelheidsregeling.

Krachtige 1000 W-motor

Krachtige maar energiezuinige motor van 1000
W voor een eﬃciënte balans tussen
energiezuinigheid en perfecte resultaten.
Ontworpen om de prestaties van de ProBlend
Crush-technologie te maximaliseren.
Pro Blend Crush-technologie

Vaatwasmachinebestendige onderdelen
Met de ProBlend Crush-technologie worden de
hardste ingrediënten tweemaal zo snel
omgezet in de zachtste smoothies. Onze
unieke 6-sterrenmessen in combinatie met
onze eﬃciënt ontworpen motor van 1000 W
vermalen ijs en grote stukken tot een perfecte
blend

Klopfunctie
Maal uw creaties grondig glad met behulp van
de handige pulsstanden. Alle nog stukken
worden nog een keer ﬁjngesneden voor een
superglad resultaat.
Alle afneembare onderdelen van uw Philipsblender zijn vaatwasmachinebestendig.
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Speciﬁcaties
Accessoires
Inclusief: Kan

Soort deksel: Verwijderbaar
Blade: Zessterrenmes
Speed-UI: Draaiknop

Land van herkomst
Geproduceerd in: China

Service
2 jaar wereldwijde garantie

Algemene speciﬁcaties
Productkenmerken:
Vaatwasmachinebestendig, Pulstoon,
Variabele snelheid

Technische speciﬁcaties
Capaciteit kan: 2 l
Vermogen: 1000 W
Capaciteit kan: 1,5 l
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Ontwerp
Kleur: Metallic
Afwerking
Materiaal mes: Roestvrij staal
Materiaal kan: Glas
Materiaal hoofdunit: Metaal

