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Avance Collection

 
Voimakas ja nopea 1400 W:n
moottori

35 000 kierrosta minuutissa

2 litran lasikannu

 
HR3652/00

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. Lasinen kahden litran kannu näyttää uudelta

pitkään ja tehosekoitin on muotoilultaan niin tyylikäs, että sen jättää mielellään esille.

Vapauttaa runsaasti ravintoaineita

1400 watin tehokas moottori tasaisen tuloksen saamiseksi

Edistyksellinen ProBlend 6 3D -sekoitustekniikka

Jopa 35 000 kierrosta/min

Sekoittaa helposti pehmeät, kotitekoiset smoothiet

Suuresta lasikannusta smoothieta riittää useammallekin

Manuaalinen tila ja säädettävä nopeus

Smoothie-reseptikirja kaupan päälle!

Helppokäyttöinen

Sekoituskulho on konepestävä

Irrotettavat terät ovat helppo puhdistaa

Laatutakuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu



Tehosekoitin HR3652/00

Kohokohdat

Tasainen tulos entistä tehokkaammin

Hedelmien ja kasvisten hienojakoisempi

sekoitus 1400 watin moottorin ansiosta.

Vapauttaa ravintoaineet tehokkaammin

Olemme kehittäneet ProBlend 6 3D -

tekniikkaa, jotta ainekset sekoittuisivat

tasaisemmin ja hedelmien, kasvisten ja

pähkinöiden ravintoaineet vapautuisivat ja

imeytyisivät paremmin.

Jopa 35 000 r/min

35000 kierroksen minuuttinopeus takaa

erinomaisen sekoituksen ja terveellisemmät

smoothiet

Lasikannu suurille määrille

Sekoituskannun tilavuus on 1,5 litraa, joten voit

sekoittaa herkullista smoothieta koko perheelle

tai säästää sitä myöhemmäksi.

Valitse sekoitusnopeus

Hellävarainen soseutus pehmeille hedelmille

ja tehokkaampi soseutus kovemmille

hedelmille ja kasviksille. Voit itse valita

nopeuden manuaalisen nopeudensäädön

ansiosta.

Pikaohjelma smoothieille

Saat inspiroivan smoothie-reseptikirjan

ostaessasi Philipsin nopean tehosekoittimen.

Reseptien kehittämisestä on vastannut

ravintoneuvoja ja mukana on paljon upeita

hedelmä- ja kasvissmoothieita. Aloita niiden

kokeilu vaikka heti! Voit myös ladata Philipsin

"Healthy Drinks"-sovelluksen, jos haluat lisää

terveellisiä reseptejä. Sovellus sisältää myös

haasteita ja motivaatiota terveydestäsi

huolehtimiseen. Lisäksi saat tietoa juuri

haluamistasi aiheista, esimerkiksi hiusten

kuntoon vaikuttavista tuotteista tai detox-kuurin

raaka-aineista. Voit myös lisätä reseptien

ainesosat ostoslistalle, jotta muistat ostaa

tarvittavat ainekset. Maksuton sovellus on

mainio apuväline entistä terveellisempien

rutiinien luomiseen!

Helppo puhdistaa, voi pestä

astianpesukoneessa

Kaikki irrotettavat osat ja lisäosat ovat

konepestäviä teräyksikköä lukuun ottamatta.

Teräyksikön voi tarvittaessa pyyhkiä puhtaaksi.

Irrotettavat terät

Terät voi irrottaa tehosekoittimesta ja

huuhdella puhtaiksi. Teriä ei saa kuitenkaan

laittaa pesukoneeseen, jotta ne pysyvät

terävinä.

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: 1,8 V

Virta: 1400 W

Tehosekoittimen enimmäiskierrosluku:

35 000 kierrosta minuutissa

Jännite: 200–230 V

Pinnoitus

Kannun materiaali: Lasi

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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