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2l skleněná nádoba

 
HR3652/00

O 50 % jemnější mixování*
Inspiruje 80 % uživatelů ke konzumaci většího množství ovoce a zeleniny*

Technologie ProBlend 6 3D, výkon 1400 W a rychlost až 35 000 ot/m umožňují přípravu jemnějších smoothie

a směsí s ideální chutí a texturou. Prokazatelně motivuje uživatele k vyšší konzumaci ovoce a zeleniny.

Uvolní miliony živin

Výkonný 1400W motor pro jemnější mixování

Pokročilá technologie mixování ProBlend 6 3D

Až 35 000 ot/min

Hladké mixování pro snadná domácí smoothie

Velká skleněná nádoba na smoothie, o které se můžete podělit

Manuální režim s proměnlivými rychlostmi

Program předvolby smoothie

Snadné použití

Nádoba mixéru omyvatelná v myčce

Odnímatelné nože pro snadné oplachování

Zaručená kvalita

2letá celosvětová záruka
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Přednosti

Vyšší výkon pro jemnější směsi

Jemné mixování ovoce a zeleniny pomocí

1400W motoru.

Získejte více živin

Vyvinuli jsme technologii ProBlend 6 3D, která

zajišťuje důkladné rozmixování všech složek

smoothie – živiny v ovoci, zelenině a ořeších

se uvolní z buněčné struktury a tělo je může

snadno vstřebat.

Až 35 000 ot./min

35 000 ot./min zajišťuje špičkové mixování a

ještě zdravější smoothie

Velkokapacitní skleněná nádoba

Velká 2litrová nádoba má pracovní kapacitu

1,5 litru, takže můžete připravit lahodné

smoothie pro celou rodinu, nebo si ho schovat

na později.

Zvolte si rychlost mixování

Jemné mixování se hodí na měkké ovoce, vyšší

výkon na tvrdší ovoce a zeleninu. Můžete si

z proměnlivých rychlostí manuálně zvolit, co

vám vyhovuje.

Program předvolby smoothie

Díky programu předvolby smoothie je snadné

si připravit domácí smoothie.

Možnost mytí v myčce a snadné čištění

Veškeré odnímatelné díly mixéru Philips

s výjimkou snadno opláchnutelné nožové

jednotky je možné mýt v myčce. Základnu lze

v případě potřeby otřít.

Odnímatelné nože mixéru

Pokud chcete očistit nože mixéru, jednoduše je

vyjměte z nádoby mixéru a opláchněte.

V zájmu zachování ostří je však není možné

umývat v myčce.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Země původu

Vyrobeno v: Čína

Obecné specifikace

Vlastnosti výrobku: Automatické vypnutí,

Úložný prostor pro kabel, Vhodné do myčky,

Integrovaný úložný prostor pro kabel, Displej

LED, Pulzní, Variabilní rychlost, Kontrolka

zapnutí přístroje

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Technické údaje

Kapacita nádoby: 1,8 L

Spotřeba: 1 400 W

Ot./min – mixér (max): 35 000 Ot./min

Napětí: 200–230 V

Povrchová úprava

Materiál nádoby: Sklo

Materiál hlavního tělesa: Kov

 

* Nezávislé laboratorní testování v porovnání s modelem

Philips Avance HR2195

* Test byl proveden nezávislou agenturou pro

spotřebitelský průzkum na vzorku 100 spotřebitelů při

4týdením domácím použití v Německu a Koreji.
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