
Højhastighedsblender

Avance Collection

 
Kraftfuld højhastighedsmotor
på 1400W

35.000 omdrejninger pr. minut

Kande på 2 liter i tritan

 
HR3653/00

Højhastighedsblender i stilrent design
Cremede smoothies - effektiv, selv ved meget hårde ingredienser

Denne blender i Avance Collection har et omdrejningstal på 35.000 omdrejninger pr. minut, hvilket gør den

effektiv, også til meget hårde ingredienser. Denne model fordeler ingredienserne 50 % finere end sin forgænger.

Lav cremede smoothies, mandelmælk, nøddesmør eller en lækker, frisk sorbet. Kanden på 2 liter er i det

slidstærke materiale tritan, der ser ud og føles som glas, men som næsten er umuligt at slå i stykker. Desuden

vejer det meget mindre, hvilket gør kanden meget lettere at bruge.

Frigiver millioner af næringsstoffer

Kraftig 1400 W motor giver jævnere blendning

Advanced ProBlend 6 3D-blenderteknologi

Op til 35.000 omdr./min.

Jævn blendning af hjemmelavede smoothies – nemt

Stort set brudsikkert Tritan-copolyesterglas med stor kapacitet

Manuel tilstand med variable hastigheder

Forudindstillede programmer til smoothies og knusning af is

Brugervenlig

Blenderglasset tåler opvaskemaskine

Aftagelige knive, der letter rengøringen

Garanteret kvalitet

2 års verdensomspændende garanti



Højhastighedsblender HR3653/00

Vigtigste nyheder

Mere kraft for jævnere blendning

Finere blendning af frugt og grøntsager takket

være vores 1400 W motor.

Frigiver flere næringsstoffer

Vi har udviklet vores ProBlend 6 3D-teknologi

for at sikre, at alle ingredienser i din smoothie

blendes helt fint – så næringsstofferne i frugt,

grøntsager og nødder frigives fra cellestrukturen

og let optages i kroppen.

Op til 35.000 omdr./min.

35.000 omdr./min. giver en fantastisk

blendning og endnu sundere smoothies

Blenderglas med stor kapacitet

Alle elsker en god smoothie! Vores 2,2 liter

store Tritan-copolyesterglas har en maks.

kapacitet på 2 liter til tilberedning af smoothies

til hele familien.

Vælg din blenderhastighed

Fra forsigtig blending af bløde frugter – til en

kraftforøgelse til hårdere frugter og grøntsager.

Det er op til dig med vores variable, manuelle

hastighedsindstillinger.

Forudindstillede programmer til smoothies og

knusning af is

Lav silkeglatte smoothies med et smart

forudindstillet program til smoothies. Der

kræves forskellig hastighed, motorstyrke og

tidsindstilling, alt efter om du ønsker at knuse

is eller at lave en sauce eller en cremet

smoothie. Philips højhastighedsblender leveres

med forudindstillede programmer, som gør det

lettere at opnå et perfekt resultat.

Tåler opvaskemaskine, nem at rengøre

Alle aftagelige dele på din Philips-blender

tåler opvaskemaskine – med undtagelse af

knivenheden, som nemt kan skylles ren. Basen

kan tørres ren, hvis der er behov for det.

Aftagelige blenderknive

For at rengøre blenderknivene tages de ganske

let af blenderglasset og skylles. Knivene må

dog ikke kommes i opvaskemaskinen, da de i

så fald risikerer at miste deres skarphed.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.



Højhastighedsblender HR3653/00

Specifikationer

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: Auto-sluk,

Ledningsopbevaring, Kan gå i

opvaskemaskinen, Integreret

ledningsopbevaring, LED-display, Pulse,

Variabel hastighed, Strømindikator med lys

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Tekniske specifikationer

Kapacitet: glas: 2,2 L

Strøm: 1400 W

Omdrejningstal for blender (maks.):

35000 omdr./min.

Spænding: 200-230 V

Overflade

Materiale: blenderglas: Tritan

Materiale: basisenhed: Metal

 

* Tests i uafhængige laboratorier sammenlignet med

Philips Avance HR2195

* Test foretaget af uafhængigt forbrugeranalyseinstitut

på basis af 4 ugers test i 100 private hjem i Tyskland og

Korea
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