
 

Blender
Viva Collection

 
900 W

ProBlend 6

Glazen kan met inhoud van 2
liter

Flesaccessoire voor onderweg

 

HR3556/00

Geniet van gezonde smoothies, zelfs onderweg

Fijner malen van meer fruit en groente

Philips-blender met ProBlend 6-technologie mixt uitstekend en maalt ijs. Fijner

mixen betekent dat u van gezonde smoothies kunt genieten met de aanbevolen

dagelijkse hoeveelheid voedingsstoffen uit fruit en groente.

Ultieme mixprestaties

ProBlend 6-technologie voor gladdere resultaten

Krachtige motor van 900W

Meerdere snelheden voor zachte en harde ingrediënten

Gebruiksvriendelijk

Grote glazen kan voor smoothies om uit te delen

Handige bedieningsknop

Pulsfunctie voor gladder malen

Gemakkelijk af te lezen vloeistofniveau

Gemakkelijk schoon te maken

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Kwaliteit gegarandeerd

2 jaar wereldwijde garantie



Blender HR3556/00

Kenmerken Specificaties

Eenvoudig malen en mixen

Wij hebben onze ProBlend6-technologie

ontwikkelen voor effectief malen en mixen,

zodat alle ingrediënten goed worden

fijngemalen.

Krachtige blendermotor

De motor van 900W is sterk genoeg om uw

favoriete ingrediënten probleemloos en

efficiënt te malen.

Kies een maalsnelheid

Van het voorzichtig malen van zacht fruit tot

het verpulveren van hard fruit en harde groente.

Aan u de keuze dankzij de handmatige

snelheidsinstelling.

Grote glazen kan

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.

Handige bedieningsknop

De gegoten bedieningsknop is voorzien van

een antisliphandgreep waardoor u de snelheid

gemakkelijker kunt instellen.

Pulsstand voor fijner malen

Maal uw creaties grondig glad met behulp van

de handige pulsstanden. Alle nog stukken

worden nog een keer fijngesneden voor een

superglad resultaat.

Vloeistofniveaus

Dankzij de duidelijke en gemakkelijk af te

lezen markeringen kunt u zien hoeveel

vloeistof er zich in de tumbler en blenderkan

bevindt.

Vaatwasmachinebestendig, eenvoudig

schoonmaken

Alle afneembare onderdelen van uw Philips-

blender zijn vaatwasmachinebestendig.

Onze kwaliteitsbelofte

Op onze blenders rust een wereldwijde

garantie van 2 jaar, zodat u verzekerd bent van

blijvende kwaliteit en uitstekende werking.

 

Accessoires

Inclusief: Kan

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Algemene specificaties

Productkenmerken: Automatische

uitschakeling, Opbergvak voor snoer,

Vaatwasmachinebestendig, Geïntegreerd

opbergvak voor snoer, Aan/uitschakelaar,

Pulstoon, Variabele snelheid

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Technische specificaties

Capaciteit kan: 0,6 L

Vermogen: 900 W

Voltage: 200-230 volt

Capaciteit kan: 2 L

Afwerking

Materiaal kan: Glas

Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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