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1400 W

ProBlend 6 3D

Jarro de vidro de 2 L

 
HR3652/00

Liquidificação 50% mais fina*
Inspira 80% dos utilizadores a consumirem mais frutas e legumes*

Com a tecnologia 3D ProBlend 6, 1400 watts de potência e velocidades até 35.000 RPM, desfrute de batidos

mais cremosos e misturas com o sabor e a textura perfeitos. Comprovada como sendo uma grande motivação

para que os utilizadores incluam mais frutos e legumes na sua dieta.

Liberta milhares de nutrientes

Motor potente de 1400 W para misturas mais cremosas

Tecnologia de liquidificação ProBlend 6 3D avançada

Até 35 000 rpm

Liquidificação perfeita para batidos caseiros fáceis

Jarro de vidro grande para partilhar batidos

Modo manual com velocidades variáveis

Programa predefinido para batidos

Fácil de utilizar

Jarro misturador lavável na máquina de lavar loiça

Lâminas amovíveis para enxaguamento fácil

Qualidade garantida

2 anos de garantia mundial



Liquidificadora HR3652/00

Destaques

Mais potência para resultados mais cremosos

Trituração mais fina de frutos e legumes,

graças ao nosso motor de 1400 W.

Liberta mais nutrientes

Desenvolvemos a nossa tecnologia ProBlend 6

3D para garantir que todos os ingredientes no

seu batido estão finamente triturados, para

que os nutrientes na fruta, legumes e frutos

secos sejam libertados da estrutura celular e

facilmente absorvidos pelo seu corpo.

Até 35.000 RPM

35.000 RPM para uma excelente trituração e

batidos ainda mais saudáveis

Jarro de vidro de grande capacidade

O jarro grande de 2 litros tem uma capacidade

de liquidificação de 1,5 litros para batidos

deliciosos de forma a poder partilhar com toda

a família ou guardar para mais tarde.

Escolha a sua velocidade de liquidificação

De uma liquidificação suave para frutos

macios a uma explosão de energia para frutos

e legumes mais duros. Com as nossas opções

de controlo de velocidade manual, a decisão é

sua.

Programa predefinido para batidos

Programa predefinido para batidos caseiros

fáceis.

Lavável na máquina de lavar loiça, fácil de

limpar

Todas as peças amovíveis da sua

liquidificadora Philips são laváveis na máquina

de lavar loiça, excepto a lâmina, que pode ser

facilmente enxaguada. A base pode ser limpa

com um pano, se necessário.

Lâminas da liquidificadora amovíveis

Para limpar as lâminas da liquidificadora,

basta retirá-las do jarro misturador e enxaguar.

No entanto, as lâminas não podem ser lavadas

na máquina de lavar loiça para que se

mantenham afiadas.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.



Liquidificadora HR3652/00

Especificações

País de origem

Fabricada na: China

Especificações gerais

Caraterísticas do produto: Desativação

automática, Compartimento do fio, Laváveis na

máquina de lavar a loiça, Compartimento do

fio integrado, Visor LED, Função "pulse",

Velocidade variável, Luz de alimentação

Assistência

2 anos de garantia mundial

Especificações técnicas

Capacidade do jarro: 1,8 L

Potência: 1400 W

RPM da liquidificadora (máx.): 35000 rpm

Voltagem: 200-230 V

Acabamento

Material do jarro: Vidro

Material da estrutura principal: Metal

 

* Resultados de testes independentes, em comparação

com a Philips Avance HR2195

* O teste foi realizado por uma agência independente de

pesquisa de consumidor, entre 100 consumidores, com

base num teste de utilização em casa, durante 4

semanas, na Alemanha e na Coreia
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