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50% по-фино смесване*
Вдъхновява 80% от потребителите да консумират повече плодове и

зеленчуци*

Насладете се на по-хомогенни смутита и пасиране с технологията ProBlend 6 3D, 1400 вата

енергия и скорости до 35 000 RPM. Доказано мотивира потребителите да увеличат приема

на плодове и зеленчуци в диетата си.

Извлича милиони хранителни вещества

Мощен 1400 W мотор за по-гладко блендиране

Усъвършенствана технология за блендиране ProBlend 6 3D

До 35 000 об/мин

Гладко пасиране за лесни, домашно приготвени смутита

Стъклена кана

2 кани с чаши Tritan, които са на практика нечупливи

Ръчен режим с различни скорости

Предварително зададена програма за шейкове

Лесна употреба

Подходяща за съдомиялна машина кана на блендера

Разглобяеми ножове за лесно почистване

Гарантирано качество

2 години международна гаранция



Блендер HR3655/00

Акценти

Допълнителна мощност за по-гладко блендиране

По-фино блендиране на плодове и зеленчуци

благодарение на нашия мотор с мощност 1400 W.

Отключва повече хранителни вещества

Разработихме нашата технология ProBlend 6 3D, за

да гарантираме, че всички съставки на вашето смути

са фино пасирани – така че хранителните вещества в

плодовете, зеленчуците и ядките са отключени от

клетъчната структура и лесно се абсорбират от

тялото ви.

До 35 000 об/мин

До 35 000 об/мин за отлично блендиране и дори

още по-здравословни смутита

Кана на пасатор с голям капацитет

Всеки обича добро смути! Нашата 2-литрова стъклена

кана е с работен капацитет от 1,8 литра, за да

правите смутита за цялото семейство.

2 кани с чаши Tritan

Направете вашето смути директно в чашата на

каната, предназначена за пиене, и го вземете със

себе си! Нашият пасатор се предлага с 2 здрави кани

с чаши от по 600 мл, за да правите своите смутита

директно в чашата, която лесно влиза в чантата или

раницата ви.

Изберете скоростта на блендиране

От нежно пасиране за меки плодове – до мощен

тласък за по-твърди плодове и зеленчуци. Това зависи

от вас с нашите променливи ръчни опции за скорост.

Предварително зададена програма за шейкове

Предварително зададена програма за шейкове

улеснява приготвянето на домашни шейкове.

Подходящо за съдомиялна машина, лесно за

почистване

Всички разглобяеми части на вашия блендер Philips са

подходящи за миене в съдомиялна машина – с

изключение на режещия блок, който може лесно да

се изплаква с вода. Основата може да се почисти с

кърпа, ако е необходимо.

Разглобяеми ножове на блендера

За да почистите ножовете на пасатора, просто ги

отделете от каната на пасатора и ги изплакнете.

Въпреки това ножовете не бива да се почистват в

съдомиялната машина, за да се запази тяхната

острота.

Нашето обещание за качество

Вие се радвате на 2-годишна международна гаранция

в световен мащаб на нашите блендери – което е

нашата гаранция за дълготрайно качество и

експлоатация.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Аксесоари

Приложено: Кана, 2 кани с чаши

Страна на произход

Произведено в: Китай

Общи спецификации

Функции на продукта: Автоматично изключване,

Прибиране на кабела, Възможно почистване в

съдомиялна машина, Отделение за съхранение на

кабела, LED дисплей, Импулсно, Променлива скорост,

Индикаторна лампа

Сервиз

2 години международна гаранция

Технически данни

Вместимост на каната: 1,8 л

Захранване: 1400 W

Об/мин – пасатор (макс.): 35 000 об/мин

Напрежение: 200 – 230 V

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 190 x 176 x

425 мм

Дизайн

Материал – кана: Стъкло

Материал на основното тяло: Metal

 

* Независимо лабораторно тестване в сравнение с Philips Avance

HR2195

* Тестът се извършва от независима агенция за потребителски

проучвания сред 100 потребители и се базира на 4-седмично

тестване в домашни условия в Германия и Корея
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