Høyhastighetsblender
Avance Collection
Kraftig høyhastighetsmotor på
1400W
35 000 omdreininger per
minutt
Kanne på 2 l
HR3651/00

Høyhastighetsblender i stilrent design
Glatte smoothies - også eﬀektiv på svært harde ingredienser
Philips serie av høyhastighetsblendere tilhører den nye generasjonen miksere. Med en ytelse på 35 000
omdreininger per minutt, mestrer denne Avance Collection-blenderen også svært harde ingredienser. Denne
spesielle modellen ﬁnhakker ingrediensene 50 % bedre enn sin forgjenger. Den kan lage kremede smoothies,
mandelmelk, nøttesmør og til og med fersk sorbet. 2-literskannen er laget av slitesterk plastikk. En fordel er at
det er veier mindre enn glass slik at håndteringen blir vesentlig lettere.
Frigjør millioner av næringsstoﬀer
Kraftig motor på 1400 W
ProBlend 6 3D-mikseteknologi
Opptil 35 000 o/min
Jevn miksing gjør det enkelt å lage hjemmelagede smoothies
Kanne på 2,2 l for ditt daglige næringsbehov
Manuell modus med variable hastighetsalternativer
Forhåndsinnstilt program for smoothies samt for å knuse is
Enkel i bruk
Enkel rengjøring med avtakbar kniv
Kan vaskes i oppvaskmaskin, unntatt hovedenheten og knivene
Garantert kvalitet
Leveres med to års garanti

Høyhastighetsblender

HR3651/00

Høydepunkter
Kraftig motor på 1400 W

Forhåndsinnstilte smoothieprogrammer

2 års garanti

Finmiksing med motor på 1400 W

Lag silkeglatte smoothies med det praktiske,
forhåndsinnstilte smoothie-programmet. Det
kreves en annen hastighet, motorstyrke og
tidsinnstilling for å knuse is enn for å lage en
saus eller en kremet smoothie. Philips
høyhastighetsblender leveres med
forhåndsinnstilte programmer slik at det blir
lettere å oppnå et perfekt resultat.

Leveres med to års garanti

ProBlend 6 3D-teknologi

Opptil 35 000 o/min

Avtakbar bladenhet

Frigjør millioner av næringsstoﬀer med
ProBlend 3D-mikseteknologi

Opptil 35 000 o/min gir ﬁnere miksing

Kanne på 2,2 l

Enkel rengjøring med avtakbar kniv
Kan vaskes i oppvaskmaskin

Kanne på 2,2 l for ditt daglige næringsbehov.
Manuell modus

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin,
unntatt hovedenheten og knivene.

Manuell modus med ulike
hastighetsalternativer

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.

Høyhastighetsblender
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Spesiﬁkasjoner
Opprinnelsesland
Produsert i: Kina

Service
To års verdensomspennende garanti

Generelle spesiﬁkasjoner
Produktfunksjoner: Automatisk avslåing,
Ledningsoppbevaring, Kan vaskes i
oppvaskmaskin, Integrert ledningsoppbevaring,
LED-display, Puls, Variabel hastighet, Pålampe

Tekniske spesiﬁkasjoner
Kanne, kapasitet: 2,2 L
Drift: 1400 W
RPM-hurtigmikser (maks.): 35 000 rpm
Spenning: 200–230 V
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Overﬂate
Materiale, kanne: SAN
Materiale i hoveddelen: Metall

* Uavhengig laboratorietest sammenlignet med Philips
Avance HR2195
* Test utført av et uavhengig forbrukeranalysebyrå på
100 forbrukere basert på en ﬁre ukers hjemmetest i
Tyskland og Korea

