Philips
Højhastighedsblender med
vakuumfunktion

Vakuumfunktion
Kraftfuld højhastighedsmotor på
1400 W
35.000 omdrejninger pr. minut
Blend endnu finere med ProBlend
3D

Holder din smoothie frisk hele dagen*
Blend på en ny måde – med vakuum
Philips højhastighedsblender med vakuumfunktion suger luften ud af beholderen før du blender, og
forhindrer iltning, så drikken bevarer sin smag og friskhed længere. Du slipper for drikke, som skiller og
som hurtigt bliver brune. Højhastighedsblenderen med 35.000 omdr/min, en kraftfuld motor og
ProBlend 6 3D-blendeteknikken gør, at der frigøres flere næringsstoffer, mens vakuumfunktionen gør,
at du kan nyde en frisk drik hele dagen. Byd smagsrige smoothies fulde af vitaminer velkommen i din
hverdag."

HR3752/00

Jævn blendning under vakuum
• Vakuumfunktionen, der holder din smoothie frisk hele dagen*
• Tre forudindstillede programmer: vakuum, puls og isknusning
• Holdbar tritanbeholder
• Vælg blenderhastighed til både bløde og hårde ingredienser
Frigiver millioner af næringsstoffer
• Kraftfuld 1.400 watt motor, der blender endnu finere
• ProBlend 6 3D-blendeteknikken frigør flere næringsstoffer
• Op til 35.000 omdr./min.
Brugervenlig
• Blenderbeholderen tåler maskinopvask
• Aftageligt blenderblad, som er nemme at rengøre
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Højhastighedsblender med vakuumfunktion

Vakuumfunktion Kraftfuld højhastighedsmotor på 1400 W, 35.000 omdrejninger pr. minut, Blend endnu finere med ProBlend 3D

Vigtigste nyheder
Vakuumfunktionen, der holder din
smoothie frisk hele dagen*
StayFresh-vakuumfunktionen suger alt ilten ud
af beholderen før du blender, hvilket
forhindrer iltning. Det gør, at drikken bevarer
sin farve og friskhed meget længere, og at flere
vitaminer bevares. Du slipper for skum og
bobler, og at drikken skiller. På den måde kan
du nyde en lækker drik med en blød
konsistens.
Tre forudindstillede programmer:
vakuum, pulsering og isknusning

Vælg blenderhastighed til både bløde og
hårde ingredienser

grøntsager og nødder frigøres fra deres
cellestruktur og nemt kan optages af kroppen.
Op til 35.000 omdr/min

Med den manuelle hastighedskontrol kan du
tilpasse blendehastigheden til ingredienserne.
Vælg en langsommere hastighed til bløde
frugter og en hurtigere til hårdere frugter og
grøntsager samt is.

35.000 omdrejninger pr. minut gør, at du kan
blende endnu finere og sundere smoothies
Blenderbeholderen tåler maskinopvask

Kraftfuld 1.400 watt motor, der blender
endnu finere

Philips højhastighedsblender har tre
forudindstillede programmer: vakuum,
pulsering og isknusning. Med et klik vælger du
nemt mellem at knuse is eller at blende med
vakuum, som bevarer drikkens friskhed hele
dagen. Vælg pulseringsfunktionen for at blande
ingredienserne endnu en gang for et jævnere
og finere resultat.
Holdbar tritanbeholder

Mere fintblendede frugter og grøntsager takket
være den 1.400 watt stærke motor.

Alle aftagelige dele på din Philips-blender tåler
opvaskemaskine – med undtagelse af
knivenheden, som nemt kan skylles ren. Basen
kan tørres ren, hvis der er behov for det.

ProBlend 6 3D-blendeteknikken frigør
flere næringsstoffer

2-liter kanden er fremstillet i detuforgængelige
materiale tritan, der ligner og føles som glas,
men som næsten er umuligt at slå i stykker, og
som vejer meget mindre. Det er pletfast og
lugter ikke - perfekt til smoothies.

Vi har udviklet vores ProBlend 6 3D-teknik for
at sikre, at alle ingredienser i din smoothie
bliver blendet fint, så næringsstofferne i frugt,

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter reducerer
omkostninger, energiforbrug og CO2udledning. Hvordan? De tilbyder en
markant miljømæssig forbedring på et
eller flere af Philips' grønne fokusområder
- energieffektivitet, emballage, farlige
stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse
samt garanteret lang levetid.
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Højhastighedsblender med vakuumfunktion

Vakuumfunktion Kraftfuld højhastighedsmotor på 1400 W, 35.000 omdrejninger pr. minut, Blend endnu finere med ProBlend 3D

Specifikationer
Tilbehør

Bæredygtighed

Oprindelsesland

Tekniske specifikationer

• Inklusive: Skål, Målebæger, Opskriftshæfte, Kniv til
knusning af is
• Fremstillet i: Kina

Generelle specifikationer

• Antal hastighedsindstillinger: Variabel
• Præfiksprogrammer: 4
• Produktfunktioner: Auto-sluk,
Ledningsopbevaring, Kan gå i opvaskemaskinen,
Skridsikre "fødder", On/off-knap (tænd/sluk), Pulse,
Variabel hastighed, Aftageligt låg
• Knap til vakuumsmoothies
• Vigtigste funktion: ProBlend 6 3D

Service

• 2 års verdensomspændende reklamationsret

• Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer
• Brugervejledning: 100% genbrugspapir
•
•
•
•

Kapacitet: glas: 2,2 L
Glas, effektiv kapacitet: 1,8 L
Strøm: 1400 W
Omdrejningstal for blender (maks.): 35000 omdr./
min.
• Ledningslængde: 1 m

Design

• Farve: Metallic

Overflade

• Materiale: kniv: Rustfrit stål
• Materiale: blenderglas: Tritan
• Materiale: basisenhed: Rustfrit stål
•
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* Sammenlignet med blendning uden brug af vakuumfunktion i Philips
HR3752, test udført af et uafhængigt laboratorium i nov./dec. 2017.

