Mixer
Avance Collection
1 400 W
ProBlend 3D
2,2 l tritanbehållare
2 extra muggar på 0,6 l
HR3662/00

50 % ﬁnare mixning*
Inspirerar 80 % av användarna att konsumera mer frukt och grönsaker*
Med ProBlend 6 3D-teknik, 1 400 watt och hastigheter på upp till 35 000 varv/min kan du avnjuta lenare
smoothies och mixningar med precis rätt smak och konsistens. Bevisat eﬀektiv för att motivera användarna att
öka intaget av frukt och grönsaker i kosten.
Lättanvänt
Mixerbehållaren kan maskindiskas
Löstagbara blad som är lätta att rengöra
Kvalitetsgaranti
2 års global garanti
Jämn mixning ger enkelt hemgjorda smoothies
Manuellt läge med variabel hastighet
Praktiskt taget okrossbar behållare med stor kapacitet i tritancopolyester
Förinställt program för smoothies
Frigör miljontals näringsämnen
Kraftfull 1 400 W-motor för ﬁnare mixningar
Avancerad ProBlend 6 3D-mixningsteknik
Upp till 35 000 varv/min
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Funktioner
Mer kraft för ett slätare resultat

Mixerbehållare med hög kapacitet

Diskmaskinssäker, lätt att rengöra

Mer ﬁnmixade frukter och grönsaker, tack vare
vår 1 400 W-motor.

Alla älskar en riktigt bra smoothie! Vår 2,2litersbehållare i tritancopolyester har en
arbetskapacitet på två liter för smoothies till
hela familjen.

Alla löstagbara delar av Philips-mixern kan
diskas i diskmaskin - bortsett från knivenheten,
som enkelt kan sköljas ren. Basenheten kan
torkas ren om det behövs.

Välj din mixningshastighet

Löstagbara mixerblad

Vi har utvecklat våra ProBlend 6 3D-teknik för
att säkerställa att alla ingredienser i din
smoothie blir ﬁnt mixade - så att
näringsämnena i frukt, grönsaker och nötter
frigörs från sin cellstrukturen och enkelt kan
absorberas av kroppen.

Från varsam mixning för mjuka frukter – till
rejäl kraft för hårdare frukter och grönsaker.
Valet är upp till dig tack vare vår manuella
hastighetskontroll.

Rengör mixerns blad genom att lossa dem helt
från mixerbehållaren och skölja dem. Bladen
kan inte diskas i diskmaskin, eftersom de
förlorar sin skärpa.

Upp till 35 000 varv/min

Förinställt program för smoothies

Vårt löfte om kvalitet

35 000 varv/min för en utmärkt mixning och
ännu nyttigare smoothies

Gör enkelt hemlagade smoothies med
förinställt program för smothies.

Våra mixrar ger dig 2 års global garanti - vår
garanti för lång hållbarhet och funktion.

Frigör mer näringsämnen
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Speciﬁkationer
Tillbehör
Medföljer: Två drickmuggar

Service
2 års världsomfattande garanti

Ursprungsland
Tillverkad i: Kina

Tekniska speciﬁkationer
Kapacitet, behållare: 2,2 L
Drickmugg med kapacitet på: 0,6 L
Eﬀekt: 1 400 W
Varv/min mixer (max): 35 000 Varv/min
Spänning: 200-230 V

Allmänna speciﬁkationer
Produktfunktioner: Automatisk avstängning,
Sladdförvaring, Tål att maskindiskas, Inbyggd
sladdförvaring, LED-skärm, Puls, Justerbar
hastighet, Strömlampa
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Legering
Behållare, material: Tritan
Material i huvudenhet: Metall

* Oberoende labbtestning jämfört med Philips Avance
HR2195
* Undersökningen genomfördes under fyra veckor av ett
oberoende forskningsinstitut med 100 konsumenter i
hemmen i Tyskland och Korea

