
 

Blender
Viva Collection

 
Stærk motor på 900 W

2 l glaskande

Praktisk to go-beholder
medfølger

ProBlend 6-teknik

 

HR3556/00

Nyd sunde smoothies, som du også kan tage

med dig

Med finere blendning, og mere frugt og grøntsager

Denne Philips Viva Collection-blender med ProBlend 6 og 900 W motor kan

blende alt fra frugt og grøntsager til is. Flere hastighedsindstillinger gør det muligt

at blende, knuse og skære alt til den ønskede konsistens. Den praktiske to go-

beholder gør, at du også kan tage dine smoothies med på farten. Blend

smoothien direkte i to go-beholderen, vend den rundt, sæt låget på, og tag den

med! Det behøver ikker at være sværere at starte en ny vane med gode,

næringsrige smoothies!

Fremragende blendefunktion

Blend endnu finere med ProBlend 6-teknikken

Stærk motor på 900 W

Flere hastighedsindstillinger til bløde og hårde ingredienser

Nem at anvende

2 l glaskande

Blend direkte i den praktiske to go-beholder

Pulsfunktion til jævnere blendning

Nemt aflæselige væskeniveauer

Nem at rengøre

Alle aftagelige dele tåler opvaskemaskine

Garanteret kvalitet

2 års verdensomspændende garanti



Blender HR3556/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Blend endnu finere med ProBlend 6-

teknikken

ProBlend 6-teknikken er udviklet til at blende

frugt, skære grøntsager og knuse is effektivt.

Stærk motor på 900 W

Denne Philips-blender har en stærk 900 watt

motor, som effektivt blender, mikser og knuser

ingredienserne.

Flere hastighedsindstillinger til bløde og

hårde ingredienser

Fra forsigtig blendning af bløde frugter – til et

kraftudbrud til hårdere frugt og grøntsager. Det

er op til dig med vores manuelle

hastighedsregulering.

2 l glaskande

Det store 2-liters glas har en maks. kapacitet

på 1,5 liter til lækkert blendede smoothies, du

kan dele med hele familien eller gemme til

senere.

Blend direkte i den praktiske to go-beholder

Philips Viva Collection-blender leveres med en

600 ml to go-beholder i plast. Lav din

smoothie direkte i drikkekoppen, vend den om,

sæt låget på, og tag den med i hånden eller

tasken.

Pulsfunktion til jævnere blendning

Blend dine blandinger helt jævne med den

praktiske pulsstyring – så alle ingredienser

føres ned til knivene til endnu en omgang fin

blendning.

Nemt aflæselige væskeniveauer

Tydelige og letlæselige markeringer gør det

nemt at se, hvor meget væske der er tilbage i

beholderen.

Alle aftagelige dele tåler opvaskemaskine

Alle aftagelige dele tåler opvaskemaskine -

bortset fra knivenheden og baseenheden.

Vores løfte om kvalitet

Der er 2 års verdensomspændende garanti på

vores blendere – hvilket er vores garanti for

langvarig kvalitet og funktion.

 

Tilbehør

Inklusive: Skål

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: Auto-sluk,

Ledningsopbevaring, Kan gå i

opvaskemaskinen, Integreret

ledningsopbevaring, On/off-knap (tænd/sluk),

Pulse, Variabel hastighed

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Tekniske specifikationer

Kapacitet: glas: 0,6 L

Strøm: 900 W

Spænding: 200-230 V

Kapacitet: blenderglas: 2 L

Overflade

Materiale: blenderglas: Glas

Materiale: basisenhed: Rustfrit stål

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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