Philips Avance Collection
Blender wysokoobrotowy

1400 W
ProBlend 6 3D
Szklany dzbanek o pojemności 2 l
2 pojemniki

O 50% dokładniejsze miksowanie*
Inspiruje 80% użytkowników do większego spożycia owoców i warzyw*
Dzięki technologii ProBlend 6 3D, mocy 1400 W i prędkości do 35 000 obr./min możesz delektować
się delikatniejszymi koktajlami i przecierami o doskonałym smaku i odpowiedniej strukturze.
Udowodniono, że motywuje to użytkowników do zwiększenia ilości owoców i warzyw w codziennej
diecie.
Uwalnia miliony substancji odżywczych
• Wydajny silnik o mocy 1400 W zapewnia delikatniejsze przeciery
• Zaawansowana technologia miksowania ProBlend 6 3D
• Do 35 000 obr./min

HR3655/00

Miksowanie na gładko i łatwe przygotowywanie domowych koktajli
• Szklany dzbanek
• 2 praktycznie nietłukące się tritanowe pojemniki
• Tryb ręczny z różnymi opcjami prędkości
• Wstępnie ustawiony program do przygotowywania koktajli
Łatwa obsługa
• Dzbanek blendera można myć w zmywarce
• Zdejmowane ostrza ułatwiają płukanie
Gwarancja wysokiej jakości
• 2-letnia światowa gwarancja
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Zalety
Większa moc zapewnia delikatniejsze
przeciery

Drobniejsze miksowanie owoców i warzyw
dzięki silnikowi o mocy 1400 W.
Uwalnia więcej składników odżywczych

Stworzyliśmy technologię ProBlend 6 3D,
dzięki której wszystkie składniki koktajlu są
dobrze zmiksowane, a składniki odżywcze
zostają uwolnione z owoców, warzyw i
orzechów. Następnie składniki te są łatwo
przyswajane przez organizm.

Dzbanek blendera o dużej pojemności
Wszyscy lubimy koktajle! Pojemność robocza
naszego 2,2-litrowego, szklanego dzbanka
wykonanego z kopoliestru to 2 litry, dzięki
czemu koktajle można przygotować dla całej
rodziny jednocześnie.
2 tritanowe pojemniki
Przygotuj koktajl od razu w bidonie i zabierz go
ze sobą! W skład zestawu blendera wchodzą 2
wytrzymałe tritanowe bidony o pojemności
600 ml. Teraz możesz przygotować w nich
koktajle i zabrać je ze sobą, bo z łatwością
zmieszczą się w torbie lub plecaku.
Wybierz prędkość miksowania

Bezpieczne i łatwe mycie w zmywarce

Wszystkie odłączane części blendera firmy
Philips można myć w zmywarce — z wyjątkiem
części tnącej, którą można łatwo opłukać.
Podstawę wystarczy przetrzeć w razie
potrzeby.

Od delikatnego miksowania miękkich owoców
po dynamiczne przetwarzanie twardszych
owoców i warzyw. Dzięki różnym ustawianym
ręcznie opcjom prędkości wybór należy do
Ciebie.
Wstępnie ustawiony program do
przygotowywania koktajli

Do 35 000 obr./min

Prędkość 35 000 obr./min zapewnia doskonałe
miksowanie i jeszcze zdrowsze koktajle

Wstępnie ustawiony program ułatwiający
przygotowywanie domowych koktajli.

Zielone logo firmy Philips
„Zielone” produkty firmy Philips
zapewniają niższe zużycie energii i
redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak?
Oferują one znacznie lepsze rozwiązania
środowiskowe w jednym lub kilku
obszarach ekologicznych firmy Philips:
wydajności energetycznej, opakowaniu,
wykorzystaniu niebezpiecznych substancji,
wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych
produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne
Akcesoria

Serwis

Kraj pochodzenia

Dane techniczne

• W zestawie: Dzbanek

• 2 lata gwarancji

• Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne

• Charakterystyka produktu: Automatyczne
wyłączanie, Schowek na przewód, Możliwość
mycia w zmywarce, Wbudowany schowek na
przewód, Wyświetlacz LED, Funkcja pulsacji,
Regulacja prędkości, Wskaźnik zasilania

•
•
•
•

Pojemność dzbanka: 2 L
Moc: 1400 W
Obr./min — blender (maks.): 35 000 obr./min
Napięcie: 200–230 V

Wykończenie

• Materiał dzbanka: Szklany
• Materiał korpusu: Metal
•
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* Niezależne testy laboratoryjne — porównanie z modelem Philips
Avance HR2195
* Badanie konsumenckie wykonane przez niezależną agencję w Korei
i w Niemczech — na podstawie opinii 100 użytkowników po 4
tygodniach testowania produktu w domu

