Értékesítés Előtti Szórólap ez Magyarország (2018, December 7)
Turmixgép
• 1400 W
• ProBlend 6 3D
• 1,8 l-es üvegkehely
• 2 ivópohár

HR3655/00

50%-kal finomabb turmixolás*
Használóinak 80%-át több gyümölcs és zöldség fogyasztására ösztönzi*
A ProBlend 6 3D technológiának, az 1400 wattos teljesítménynek és az akár 35 000 fordulat/perc sebességnek köszönhetően
finomabb állagú turmixokat élvezhet, melyeknek az íze is kitűnő. Használóit bizonyítottan több gyümölcs és zöldség fogyasztására
ösztönzi.
Előnyök

Milliónyi tápanyagot kinyer

• Turmix program

• Erőteljes 1400 wattos motor a lágyabb turmixokért
• Továbbfejlesztett ProBlend 6 3D turmixtechnológia
• Akár 35 000 ford./perc

• Mosogatógépben tisztítható turmixpohár
• Levehető pengék az egyszerűbb öblítésért

Kiválóan eldolgozott házi turmixok, könnyedén

Garantált minőség

• Üvegkehely
• 2 gyakorlatilag törhetetlen Tritan ivópalack
• Manuális üzemmód a változtatható sebesség érdekében

Egyszerű használat

• 2 éves, világszerte érvényes garancia

Avance Collection

Szolgáltatások
Extra teljesítmény a még lágyabb turmixokért

Turmix program

Finomabb állagú zöldség- és gyümölcsturmixok az 1400 wattos motornak
köszönhetően.

A turmix programmal könnyedén készíthet házi turmixokat.

Még több tápanyagot nyer ki

A ProBlend 6 3D technológiát azért fejlesztettük ki, hogy a turmixai még
finomabb állagot kaphassanak – így a gyümölcsök, zöldségek és magvak
sejtszerkezetébe zárt tápanyagokból még több szabadul fel, és szervezete
könnyebben feldolgozza azokat.

Mosogatógépbe helyezhető, könnyen tisztítható

Philips turmixgépének minden leválasztható alkatrésze mosható
mosogatógépben – kivéve az aprítókést, ami egyetlen öblítéssel könnyedén
tisztává varázsolható. Az alap tisztára törölhető, ha szükséges.
Levehető aprítókés

Akár 35 000 fordulat/perc

35 000 fordulat/perc a kiváló turmixolásért és a még egészségesebb
turmixokért
Nagy kapacitású turmixpohár

A turmixgép aprítókéseinek tisztításához egyszerűen válassza le azokat a
turmixpohárról, és öblítse el. Azonban a kések nem tisztíthatóak
mosogatógépben, élességük megőrzése érdekében.
Szavatoljuk a minőséget

Mindenki szereti a jó turmixokat! A 2 literes üvegkehely 1,8 literes működési
kapacitással rendelkezik, így a segítségével az egész családnak készíthet
turmixot.
2 Tritan ivópalack
Készítse turmixát közvetlenül az ivópalackba, és vigye magával. A
turmixgépünk tartozékaként kap 2 strapabíró, 600 ml-es Tritan ivópalackot,
így a turmixot közvetlenül a palackba is készítheti, ami könnyen elfér egy
táskában, vagy hátizsákban.

Turmixgépeinkkel 2 éves világszerte érvényes garancia is jár Önnek – ezzel
garantáljuk a hosszan tartó minőséget és működést.

Válassza ki a turmixolási sebességet

A puha gyümölcsök számára tökéletes gyengéd turmixolástól – a kemény
gyümölcsökhöz szükséges kirobbanó erőig. A változtatható sebesség
lehetőségével ez csak Önön múlik.
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Avance Collection

termékjellemzők
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes
értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Tartozékok
Mellékelve

Kehely
2 ivópohár [2 ivópohár]

Kidolgozás

Kína

Méret csomagolással együtt

Kehely anyaga
A készülék anyaga

Származási hely
Gyártó ország

Magasság
Szélesség
Mélység
Nettó tömeg
Bruttó tömeg
EAN
Mellékelt termékek
száma
Származási hely
Harmonizált rendszerkód

Általános jellemzők
Termékjellemzők

Automatikus kikapcsolás
Vezetéktárolás
Mosogatógépben tisztítható
Beépített kábeltároló
LED-kijelző
Pulzáló funkció
Változtatható sebességbeállítás
Bekapcsolás jelzőfény

Szerviz
2 éves, világszerte
érvényes garancia

44,00 cm
32,20 cm
25,00 cm
5,29 kg
5,77 kg
08710103806325
1
CN
850940

Külső kartondoboz

Igen

Hosszúság
Szélesség
Magasság
Bruttó tömeg
EAN
Fogyasztói csomagolások száma

Műszaki adatok
Kehely űrtartalma
Energiaellátás
RPM-turmixgép
(max)
Feszültség

Üveg
Fém

1,8 L
1400 W
35 000 fordulat/perc

52,00 cm
33,70 cm
46,00 cm
12,22 kg
18710103806322
2

200–230 V

Tömeg és méretek
A termék méretei
(Ho x Szé x Ma)

190 x 176 x 425 mm

* Független laboratóriumi vizsgálat, a Philips Avance HR2195 típussal összehasonlítva
* Németországban és Koreában független fogyasztói kutatási ügynökség által, 100 fogyasztó bevonásával végzett 4 hetes, otthoni kihelyezéses teszt eredményeként kapott
fogyasztói nyilatkozatok alapján
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