Smart blender
Avance Collection
Exclusieve NutriU-app

HR3666/00

Een dagelijkse boost met gepersonaliseerde
mixen
Supersmoothies met slimme weegschaal en exclusieve app
Hebt u het te druk om te ontbijten of kunt u wel een energieboost gebruiken na
een intensieve work-out? Onze Philips Smart Blender en exclusieve app bieden
gepersonaliseerde recepten, tips en realtime feedback op basis van uw
behoeften, smaakvoorkeuren of ingrediënten die u op voorraad hebt.
Dagelijkse mixen op maat voor een gezondere levensstijl
Gemaakt door voedingsexperts voor gezondere mixen
Afgestemd op uw behoeften, smaakvoorkeuren en ingrediënten op voorraad
Kies uit honderden recepten of maak uw eigen mixen
Onze speciale mixen vervangen het ontbijt, geven een energieboost en meer
Slimme weegschaal die ingrediënten weegt. Automatisch
Miljoenen voedingsstoﬀen komen vrij met de ProBlend 6 3D-technologie
Bekijk de juiste hoeveelheden voor perfecte smoothies, keer op keer
Maak 50% gladdere* dagelijkse mixen op een hoog vermogen
Realtime feedback op basis van uw dagelijkse gezondheidsbehoeften
Lees tips over voeding en gezondheid voor gezondere mixen
Ontvang feedback over recepten om aan uw dagelijkse behoeften te voldoen
Bekijk de voedingswaarden van elk recept dat u maakt en houd deze bij

Smart blender
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Kenmerken

Speciﬁcaties

Hebt u een dagelijkse boost nodig?
Elke dag kan anders zijn. Sommige dagen zijn
zo druk dat u geen tijd hebt voor het ontbijt. Of
er is een griepvirus op kantoor en u wilt uzelf
beschermen met extra gezonde vitaminen. Nu
kunt u recepten kiezen die u de extra boost
geven die u nodig hebt. Laat u inspireren door
persoonlijke tips en mixen. Onze speciale
recepten vervangen het ontbijt, geven een
energieboost, ondersteunen uw
immuunsysteem, stimuleren de spijsvertering
en nog veel meer.

perfecte resultaten. Het automatische
weegsysteem berekent ook de voedingswaarde
van elke mix die u maakt.

Honderden heerlijke recepten
Geniet van onze honderden smakelijke,
uitgebalanceerde en voedzame recepten die
zijn ontwikkeld met voedingsexperts. Of laat
uw creativiteit de vrije loop en maak uw eigen
mixen.

Superglad, superlekker
Het krachtige mengvermogen maakt uw mixen
50% gladder*. Geniet van superﬁjne smoothies
dankzij een vermogen van 1.400 W en
motorsnelheden van 35.000 RPM.

Op u afgestemd
Krijg persoonlijke voedingstips en de perfecte
mixen op basis van uw smaakvoorkeuren,
behoeften en zelfs ingrediënten op voorraad.
Gemaakt door voedingsexperts
We hebben met voedingsexperts
samengewerkt om u gebalanceerde recepten
en tips te bieden voor recepten die veel
voedingsstoﬀen bevatten, zodat u altijd de
juiste mixen krijgt die bij uw dagelijkse
behoeften en smaakvoorkeuren passen.
Slimme weegschaal. Perfecte smoothies
Of u nu een aanbevolen recept gebruikt of uw
eigen recept maakt, uw slimme weegschaal
weegt automatisch de ingrediënten voor

Miljoenen voedingsstoﬀen komen vrij
Dankzij onze unieke ProBlend 6 3Dmengtechnologie haalt u het meeste uit elk
ingrediënt in uw smoothie. De ingrediënten
worden zo ﬁjn gemaald, dat elke voedingsstof
in fruit, groenten en noten op cellulair niveau
vrijkomt en eenvoudiger en vollediger door uw
lichaam kan worden opgenomen.

Bekijk uw voedingsinname
Uw slimme blender heeft ook een slimme
weegschaal. Omdat de blender uw
ingrediënten automatisch weegt, ziet u ook de
exacte voedingswaarde voor elk ingrediënt in
uw smoothies.
Realtime feedback over voedingswaarden
U ziet feedback over voedingswaarden zodat u
er zeker van kunt zijn dat uw smoothies aan uw
speciﬁeke behoeften voldoen. Geniet van
heerlijke mixen die perfect passen bij uw
gezonde levensstijl.
Persoonlijke tips
Met exclusieve toegang tot NutriU hebt u altijd
artikelen over voeding, tips voor een gezonde
levensstijl en boodschappenlijstjes voor
smoothies bij de hand.

Accessoires
Inclusief: Kan, Maatbeker, Spatel
Algemene speciﬁcaties
Productkenmerken:
Vaatwasmachinebestendig, Antislipvoetjes,
Pulstoon, Veiligheidsvergrendeling, Variabele
snelheid, Afneembaar deksel
Technische speciﬁcaties
Capaciteit kan: 2,2 l
Capaciteit kan: 2.0 l
Snoerlengte: 1 + - 0,05 m
Frequentie: 50-60 Hz
Vermogen: 1400 W
Blender, toeren per minuut (max.):
35.000 toeren per minuut
Voltage: 220 - 240 volt
Ontwerp
Kleur bedieningspaneel: Zwart, transparant
Kleur: Zwart, metaal
Afwerking
Materiaal accessoires: Plastic
Materiaal mes: Staal
Materiaal kan: Tritan
Materiaal hoofdunit: Metaal
Land van herkomst
Geproduceerd in: China
Gewicht en afmetingen
Afmetingen van verpakking (l x b x h): 435 x
310 x 210 millimeter
Gewicht (incl. verpakking): 4,4 kg
Productgewicht: (met kan) 3,5 kg
Service
2 jaar wereldwijde garantie
Duurzaamheid
Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
Energieverbruik in stand-by: <0,5 W
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier
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* Onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk bureau voor
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* Onafhankelijke laboratoriumtests vergeleken met
Philips Avance HR2195

