Hefte før salg for Norge (2018, Mai 16)
Høyhastighetsblender
• 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.
Fordeler

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

Avance Collection

Funksjoner
Kraftig motor på 1400 W

Avtakbar bladenhet

Finmiksing med motor på 1400 W

Kan vaskes i oppvaskmaskin

ProBlend 6 3D-teknologi

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, unntatt hovedenheten og knivene.
Frigjør millioner av næringsstoffer med ProBlend 3D-mikseteknologi

2 års garanti

Kanne på 2,2 l

Leveres med to års garanti
Kanne på 2,2 l for ditt daglige næringsbehov.

Opptil 35 000 o/min

Manuell modus

Opptil 35 000 o/min gir finere miksing
Manuell modus med ulike hastighetsalternativer
Forhåndsinnstilte smoothieprogrammer

Lag silkeglatte smoothies med det praktiske, forhåndsinnstilte smoothieprogrammet. 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.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Opprinnelsesland
Produsert i

Generelle spesifikasjoner
Kina

Produktfunksjoner

Automatisk avslåing
Ledningsoppbevaring
Kan vaskes i oppvaskmaskin
data kan endres
2018, Mai 16

Avance Collection
Integrert ledningsoppbevaring
LED-display
Puls
Variabel hastighet
På-lampe

Mål, emballasje
Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

Service
To års verdensomspennende garanti

Ja

Tekniske spesifikasjoner
Kanne, kapasitet
Drift
RPM-hurtigmikser
(maks.)
Spenning

2,2 L
1400 W
35 000 rpm

CN
850940

Ytre eske
Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

200–230 V

Overflate
Materiale, kanne
Materiale i hoveddelen

43,50 cm
31,00 cm
21,00 cm
3,34 kg
4,36 kg
08710103803096
1

SAN
Metall

43,70 cm
32,50 cm
45,00 cm
9,28 kg
18710103803093
2

* 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

data kan endres
2018, Mai 16

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Version: 9.2.1
EAN: 08710103803096

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.
www.philips.com

