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Avance Collection

 
Voimakas ja nopea 1400W:n
moottori

35,000 kierrosta minuutissa

2 litran kannu

 
HR3651/00

Tyylikäs ja nopea tehosekoitin
Motivoi 80 % kuluttajista käyttämään enemmän hedelmiä ja vihanneksia*

Philipsin uusi tuotesarja tarjoaa nopeita uuden sukupolven tehosekoittimia. Tämän Avance Collection -

tehosekoittimen kierrosluku on 35 000 kierrosta minuutissa, mikä sopii myös erittäin koville raaka-aineille. Tämä

nopea tehosekoitinmalli hienontaa ainekset jopa 50 % hienommiksi kuin edeltävä malli. Voit tehdä pehmeän

smoothien, mantelimaitoa, pähkinävoita tai raikkaan sorbetin. Kahden litran kannuun mahtuu runsaasti tavaraa

jotta voit valmistaa enemmän kerralla.

Vapauttaa runsaasti ravintoaineita

Tehokas 1 400 watin moottori

ProBlend 6 3D -sekoitustekniikka

Jopa 35 000 kierrosta/min

Sekoittaa helposti pehmeät, kotitekoiset smoothiet

2,2 litran kannuun mahtuvat päivittäiset ravintoaineet

Manuaalinen tila ja monta nopeusasetusta

Pikaohjelma smoothieille

Helppokäyttöinen

Irrotettava terä on helppo puhdistaa

Konepestävä lukuun ottamatta runkoa ja teräosaa

Laatutakuu

Laitteella on 2 vuoden takuu
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Kohokohdat

Tehokas 1 400 watin moottori

1 400 watin moottori takaa hienojakoisen

sekoitustuloksen.

Problend 6 3D -tekniikka

Problend 3D -sekoitustekniikka vapauttaa

runsaasti ravintoaineita

2,2 litran kannu

2,2 litran kannuun mahtuvat päivittäiset

ravintoaineet.

Manuaalinen tila

Manuaalinen tila ja monta nopeusasetusta

Pikaohjelma smoothieille

Smoothie-pikaohjelma helpottaa kotitekoisten

smoothieiden valmistusta.

Irrotettava teräosa

Irrotettava terä on helppo puhdistaa

Konepesun kestävä

Kaikki osat ovat konepesun kestäviä, paitsi

runko ja teräosa.

2 vuoden takuu

Laitteella on 2 vuoden takuu

Jopa 35 000 kierrosta/min

Parempi sekoitustulos 35 000 kierroksen

minuuttinopeudella

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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Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: Automaattinen

virrankatkaisu, Johdon säilytys, Konepesun

kestävä, Integroitu johdon säilytys, LED-

näyttö, Sykäystoiminto, Säädettävä nopeus,

Virran merkkivalo

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Tekniset tiedot

Kannun tilavuus: 2,0 V

Virta: 1400 W

Tehosekoittimen enimmäiskierrosluku:

35 000 kierrosta minuutissa

Jännite: 200–230 V

Pinnoitus

Kannun materiaali: Tritan

Rungon materiaali: Metalli

 

* Puolueettoman laboratorion testaus verrattuna Philips

Avance HR2195 -malliin

* Puolueettoman kuluttajatutkimuskeskuksen Saksassa

ja Koreassa suorittama koe, jossa 100 kuluttajaa testasi

tuotetta kotonaan 4 viikon ajan
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