
 

Hurtigmikser

Viva Collection

 
Mikser kremede smoothies på
rekordtid

Kraftig motor 900 W

2 l glasskanne

On The Go Mini-blender beger

 

HR3556/00

Enkel og stilren blender
Deilige smoothies - med mini-blender beger for deg som er

på farten

Philips Viva Collection-blenderen er en smidig mikser med en praktisk glasskanne

som gjør det enkelt å lage kremede smoothies, supper og sauser eller knuse is.

Den kan også hakke og mikse hardere ingredienser og gjør det lettere å spise sunn

kost. Denne modellen leveres dessuten med ett praktisk mini-blender beger i det

holdbare og lette materialet tritan. Miks en smoothie direkte i begeret og bruk den

deretter som smoothie-krus når du er på farten! På den måten kan du lage en

enkeltporsjon med smoothie uten at du må vaske opp hele kannen.

Suveren mikseytelse

ProBlend 6-mikseteknologi for finere resultater

Kraftig motor på 900 W

Flere hastigheter for myke og harde ingredienser

Lett å bruke

Stor glasskanne for smoothies som du kan dele

Kontrollbryter med godt grep

Pulseringsfunksjon for jevnere miksing

Væskenivåmerker som er enkle å lese

Enkel å gjøre ren

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Garantert kvalitet

2-års verdensomspennende garanti



Hurtigmikser HR3556/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Effektiv blanding og miksing

Vi har utviklet vår ProBlend 6-teknologi for

effektiv blanding og miksing, slik at du kan

være sikker på at alle ingrediensene blandes

godt.

Kraftig miksemotor

Med en effekt på 900 W er hurtigmikserens

motor kraftig nok til å blande dine

favorittingredienser smidig og effektivt.

Velg miksehastighet

Fra forsiktig miksing av myk frukt til et kraftstøt

for hardere frukter og grønnsaker. Det velger du

selv med vår manuelle hastighetskontroll.

Glasskanne med stor kapasitet

Den store kannen på 2 l har en

arbeidskapasitet på 1,5 l for deilige smoothies

som du kan dele med hele familien eller spare

til senere.

Kontrollbryter med godt grep

Den helstøpte kontrollbryteren er støpt med

glisikkert grep, slik at du enkelt kan styre

hurtigmikserens hastighet.

Pulsering for finere miksing

Miks blandingen skikkelig jevn ved hjelp av

praktisk pulseringsstyring, slik at alle bitene

trekkes ned til knivene hvor de får en ekstra

runde med fin miksing.

Væskenivåer

Vi har gjort det enkelt å se hvor mye væske det

er i drikkekannen og hurtigmikserkannen med

tydelige merker som er enkle å lese.

Kan vaskes i oppvaskmaskin, enkel å

rengjøre

Alle de avtakbare delene til hurtigmikseren fra

Philips kan vaskes i oppvaskmaskin.

Vårt kvalitetsløfte

Med våre hurtigmiksere får du 2-års

verdensomspennende garanti, som er vår

garanti for langvarig kvalitet og bruk.

 

Tilbehør

Inkludert: Kanne

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: Automatisk avslåing,

Ledningsoppbevaring, Kan vaskes i

oppvaskmaskin, Integrert

ledningsoppbevaring, Av/på-knapp, Puls,

Variabel hastighet

Service

To års verdensomspennende garanti

Tekniske spesifikasjoner

Kanne, kapasitet: 0,6 L

Drift: 900 W

Spenning: 200–230 V

Kapasitet, hovedkanne: 2 L

Overflate

Materiale, kanne: Glass

Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål

 

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.
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