Hurtigmikser
Viva Collection
Kraftig 900 W motor
Plastbeholder for opptil 1,5 liter
Praktisk ta med-beholder er
inkludert
ProBlend 6-teknologi
HR3553/00

Nyt deilige smoothies som også kan tas med.
Finere miksing av frukt og grønnsaker
Denne Philips Viva Collection-mikseren med ProBlend 6 og 900 W-motor kan mikse alt fra frukt og grønnsaker
til is. Den har ﬂere hastighetsinnstillinger, slik at du kan mikse, knuse og skjære til ønsket konsistens. Den
praktiske ta med-beholderen gjør at du også kan ta med smoothiene. Mikse smoothien direkte i ta-med
beholderen, snu den, sett på lokket og ta den med! Å komme i gang med en ny vane med gode næringsrike
smoothies, er kanskje lettere enn du tror.
Suveren mikseytelse
ProBlend 6-teknologi gir ﬁnere miksing
Kraftig 900 W motor
Velg miksehastighet for myke og harde ingredienser
Lett å bruke
Plastbeholder med 1,5 liter kapasitet
Mikse direkte i den praktiske ta med-beholderen
Pulsfunksjon for jevnere miksing
Enkelt å lese av væskenivåer
Enkel å gjøre ren
Alla avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskin
Garantert kvalitet
2 års global garanti

Hurtigmikser

HR3553/00

Høydepunkter

Spesiﬁkasjoner

ProBlend 6-teknologi gir ﬁnere miksing
ProBlend 6-teknologien er utviklet for å
eﬀektivisere miksing av frukt, skjæring av
grønnsaker og knusing av is.

Alla avtakbare deler kan vaskes i
oppvaskmaskin

Opprinnelsesland
Produsert i: Kina

Kraftig 900 W motor
Denne Philips-mikseren har en kraftig 900
watt motor som eﬀektivt blander, mikser og
knuser ingrediensene.
Velg miksehastighet for myke og harde
ingredienser
Med den manuelle hastighetskontrollen kan du
tilpasse miksehastigheten etter ingrediensene.
Bruk en skånsom innstilling for myke frukter og
en kraftigere for is og harde frukter og
grønnsaker.
Mikse direkte i den praktiske ta medbeholderen
Philips Viva Collection-mikseren leveres med
en 600 ml ta med-beholder i plast. Lag
smoothien direkte i drikkemuggen, snu den,
sett på lokket og ta med i hånden eller i
vesken.
Pulsfunksjon for jevnere miksing
Den smarte pulskontrollen gjør at alle bitene
føres ned til bladene og får en ny runde i
mikseren. Det betyr at du får et jevnere og
ﬁnere resultat.

Tilbehør
Inkludert: Kanne

Alla avtakbare deler kan vaskes i
oppvaskmaskin – unntatt knivenheten og
baseenheten.

Generelle spesiﬁkasjoner
Produktfunksjoner: Automatisk avslåing,
Ledningsoppbevaring, Kan vaskes i
oppvaskmaskin, Integrert
ledningsoppbevaring, Av/på-knapp, Puls,
Variabel hastighet
Service
To års verdensomspennende garanti

Vårt løfte om kvalitet
Tekniske spesiﬁkasjoner
Drift: 900 W
Spenning: 200–230 V
Kanne, kapasitet: 0,6 L
Kapasitet, hovedkanne: 2 L

Våre miksere har 2 års global garanti – det er
vår garanti for lang holdbarhet.

Overﬂate
Materiale, kanne: Plast
Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål

Plastbeholder med 1,5 liter kapasitet
Plastbeholderen på 2 liter har en
arbeidskapasitet på 1,5 liter, slik at du kan lage
smoothies for hele familien.

Enkelt å lese av væskenivåer
Tydelige og lettleste markeringen gjør det
enkelt å se hvor mye væske som er tilbake i
beholderen.
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Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på
ett eller ﬂere av de grønne nøkkelområdene –
energieﬀektivitet, emballasje, farlige
materialer, vekt, resirkulering og kassering og
pålitelig drift gjennom hele levetiden.

