Mixer
Viva Collection
Stark motor på 900 W
Mixerbehållare i plast för 1,5
liter
Praktisk 600 ml ta-med
behållare ingår
ProBlend 6-teknik
HR3553/00

Njut av nyttiga smoothies som även går att ta med sig
Finare mixning av frukt och grönsaker
Den här Philips Viva Collection mixern med ProBlend 6 och 900 W motor kan mixa allt från frukt och grönsaker
till is. Det ﬁnns ﬂera hastighetsinställningar som låter dig mixa, krossa och skära till önskad konsistens. Den
praktiska ta-med behållaren gör att du även kan ta med dina smoothies i dörren. Mixa smoothien direkt i själva
ta-med behållaren, vänd på den, sätt på locket och ta med! Att starta en ny vana med goda, näringsrika
smoothies behöver inte vara svårare än så.
Överlägsen mixningsprestanda
ProBlend 6-teknik för ﬁnare mixning
Stark motor på 900 W
Välj mixningshastighet för mjuka och hårda ingredienser
Lättanvänd
Mixerbehållare i plast med 1,5 liters kapacitet
Mixa direkt i den praktiska ta-med behållaren
Pulsfunktion för jämnare mixning
Enkelt avläsbara vätskenivåer
Enkel att rengöra
Alla löstagbara delar kan diskas i diskmaskin
Kvalitetsgaranti
2 års global garanti

Mixer

HR3553/00

Funktioner

Speciﬁkationer

ProBlend 6-teknik för ﬁnare mixning
ProBlend 6-tekniken är utvecklad för att
eﬀektivt mixa frukt, skära grönsaker och krossa
is.

Enkelt avläsbara vätskenivåer
Tydliga och lättlästa markeringar gör det enkelt
att se hur mycket vätska som ﬁnns kvar i
behållaren.

Stark motor på 900 W
Den här Philips mixern har en stark 900 watt
motor som eﬀektivt blandar, mixar och krossar
ingredienserna.

Alla löstagbara delar kan diskas i diskmaskin

Välj mixningshastighet för mjuka och hårda
ingredienser
Med den manuella hastighetskontrollen kan du
anpassa mixningshastigheten efter
ingredienserna. Använd en varsam inställning
för mjuka frukter och en kraftfullare för is samt
hårdare frukter och grönsaker.
Mixa direkt i den praktiska ta-med
behållaren
Philips Viva Collection mixer levereras med en
600 ml ta-med behållare i plast. Gör din
smoothie direkt i drickmuggen, vänd på den,
sätt på locket och ta med i handen eller i
väskan.
Pulsfunktion för jämnare mixning
Den smarta pulskontrollen gör så att alla bitar
förs ner till bladen för en ny omgång mixning.
Det innebär att du kan mixa dina blandningar
till ett jämnare och ﬁnare resultat.

Ursprungsland
Tillverkad i: Kina
Allmänna speciﬁkationer
Produktfunktioner: Automatisk avstängning,
Sladdförvaring, Tål att maskindiskas, Inbyggd
sladdförvaring, På/av-knapp, Puls, Justerbar
hastighet
Service
2 års världsomfattande garanti

Alla löstagbara delar kan diskas i diskmaskin bortsett från knivenheten och basenheten.
Vårt löfte om kvalitet

Tekniska speciﬁkationer
Eﬀekt: 900 W
Spänning: 200-230 V
Kapacitet, behållare: 0,6 L
Huvudbehållare, kapacitet: 2 L
Legering
Behållare, material: Plast
Material i huvudenhet: Rostfritt stål

Våra mixrar ger dig 2 års global garanti - vår
garanti för lång hållbarhet och funktion.
Mixerbehållare i plast med 1,5 liters kapacitet
2 litersbehållaren i plast har en arbetskapacitet
på 1,5 liter för smoothies till hela familjen.
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Tillbehör
Medföljer: Behållare

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan minska
kostnaderna, energiförbrukningen och
koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda
miljöförbättringar på ett eller ﬂera av Philips
miljöfokusområden - energieﬀektivitet,
förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning
och kassering samt tillförlitlighet under
produktens livstid.

