
 

Tehosekoitin

Viva Collection

 
Voimakas 900 W:n moottori

1,5 litran lasikannu

Kätevä matkapullo

ProBlend 6 -tekniikka

 

HR3556/00

Nauti terveellisistä smoothieista, jotka voi myös

ottaa mukaan

Sekoittaa hedelmät ja kasvikset hienojakoisemmin

Tämä Philips Viva Collectionin tehosekoitin, jossa on ProBlend 6 -toiminto ja 900

W:n moottori, voi sekoittaa kaikkea hedelmistä ja kasviksista jäähän. Käytettävissä

on useita nopeussäätöjä, joiden avulla voit sekoittaa, murskata tai leikata raaka-

aineet koostumukseltaan sellaisiksi kuin haluat. Voit sekoittaa smoothien suoraan

mukaan otettavassa säiliössä, kääntää sen, laittaa kannen päälle ja ottaa mukaan

vaikka evääksi! Nyt on siis helppo aloittaa uusi hyvä tapa ja nauttia ravinteikkaista

smoothieista.

Erittäin tehokas sekoitustulos

ProBlend 6 -tekniikka sekoittaa hienojakoisemmin

Voimakas 900 W:n moottori

Säädettävä sekoitusnopeus pehmeille ja koville raaka-aineille

Helppokäyttöinen

1,5 litran lasikannu

Sekoita suoraan kätevässä mukaan otettavassa säiliössä

Syketoiminto tasaisempaan sekoitukseen

Nesteen määrän rajat on helppo nähdä

Helppo puhdistaa

Kaikki irrotettavat osat ovat konepestäviä

Laatutakuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu



Tehosekoitin HR3556/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

ProBlend 6 -tekniikka sekoittaa

hienojakoisemmin

ProBlend 6 -tekniikka sekoittaa hedelmät,

leikkaa kasvikset ja murskaa jään tehokkaasti.

Voimakas 900 W:n moottori

Tässä tehosekoittimessa on voimakas 900 W:n

moottori, joka sekoittaa, soseuttaa ja murskaa

raaka-aineet tehokkaasti.

Säädettävä sekoitusnopeus pehmeille ja

koville raaka-aineille

Manuaalinen nopeuden hallinta antaa

mahdollisuuden mukauttaa sekoitusta raaka-

aineiden mukaan. Voit käyttää

hellävaraisempaa asetusta pehmeille

hedelmille ja voimakkaampaa jäälle tai

kovemmille hedelmille ja kasviksille.

1,5 litran lasikannu

Sekoituskannun tilavuus on 1,5 litraa, joten voit

sekoittaa herkullista smoothieta koko perheelle

tai säästää sitä myöhemmäksi.

Sekoita suoraan kätevässä mukaan

otettavassa säiliössä

Philips Viva Collectionin tehosekoittimen

kanssa saat 600 ml:n mukaan otettavan

muovisen säiliön. Voit tehdä smoothien

suoraan juomamukiin, kääntää sen, laittaa

kannen päälle ja ottaa mukaan.

Syketoiminto tasaisempaan sekoitukseen

Kätevä sykehallinta varmistaa, että kaikki

palaset siirtyvät alas teriä kohti, jolloin

sekoitustulos on tasaisempi ja

hienojakoisempi. Siten voit tehdä

sekoituksistasi tasaisempia ja sileämpiä.

Helposti tarkistettavat nestetasot

Selkeät merkinnät näyttävät, miten paljon

nestettä säiliössä on jäljellä.

Kaikki irrotettavat osat ovat konepestäviä

Kaikki irrotettavat osat ovat konepestäviä –

paitsi teräosa ja laitteen runko-osa.

Laatulupauksemme

Tehosekoittimillamme on 2 vuoden

maailmanlaajuinen takuu, jolla takaamme

laadun ja pitkän käyttöiän.

Lisätarvikkeet

Mukana: Kannu

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: Automaattinen

virrankatkaisu, Johdon säilytys, Konepesun

kestävä, Integroitu johdon säilytys, Virtakytkin,

Sykäystoiminto, Säädettävä nopeus

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Tekniset tiedot

Kannun tilavuus: 0,6 V

Virta: 900 W

Jännite: 200–230 V

Tilava kulho: 2 V

Pinnoitus

Kannun materiaali: Lasi

Rungon materiaali: Ruostumaton teräs

 

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.
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