
 

Kiire
vaakumblender

 

Avance

Vaakumtehnoloogia

1400 W

35 000 P/MIN

 

HR3752/00

Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*

Taasavastatud segamisrõõm – vaakumiga

Meie vaakumblenderiga saate terve päeva tervislikku smuutit nautida. Teel olles

saate blenderiga kaasa võtta tervislikke jooke, mis püsivad sama värske ja

maitsvana kui valmistamise hetkel. Seda kõike tänu Philipsi võimsale

vaakumblenderdamise tehnoloogiale.

Ühtlane blenderdustulemus tänu vaakumile

Vaakumtehnoloogia

Eelseadistage programm vaakum- ja smuutide blenderdamiseks

Tugev tritaankann

Muudetava kiirusega käsitsirežiim

Vabastab kordades rohkem toitaineid

Võimas 1400 W mootor tagab suurepärased segamistulemused

Täiustatud segamistehnoloogia ProBlend 6 3D

Kuni 35 000 p/min

Kergesti kasutatav

Nõudepesumasinakindel kannmikseri kann

Eemaldatavaid lõiketerasid on kerge loputada

Eelseadistatud programmid ühe nupuvajutusega

Garanteeritud kvaliteet

2-aastane ülemaailmne garantii



Kiire vaakumblender HR3752/00

Esiletõstetud tooted

Vaakumtehnoloogia

Vaakumtehnoloogia eemaldab kannust enne

blenderdamist hapniku. Tulemusi on näha

valmistatud segus: vähem mulle, vähem vahtu,

vähem mahla eraldumist. Smuuti püsib kauem

värske.

Programmi seadistus

Valige 3 programmi vahel: smuuti

vaakumblenderdamine, impulssprogramm, jää

purustamine. Saate valmistada täpselt oma

soovile vastava smuuti.

Tugev tritaankann

Tritaankann on valmistatud kopolüestrist ja see

on klaaskannust kergem. Kann ei lõhna ja selle

pinnale ei teki plekke. Ideaalne keskkond teie

lemmiksmuutile.

Valige segamiskiirus

Kerge segamine pehmete puuviljade puhul ja

jõuline segamine tahkemate puu- ja

juurviljade puhul. Käsitsirežiimis saate kiiruse

ise valida.

Rohkem võimsust ühtlasemaks segamiseks

1400 W mootor segab puu- ja juurvilju

paremini.

Vabastab rohkem toitaineid

Smuuti koostisosade paremaks segamiseks

töötasime välja ProBlend 6 3D tehnoloogia –

nii vabastatakse puu- ja juurviljadest ning

pähklitest rohkem toitaineid, mis saavad kehas

hästi imenduda.

Kuni 35 000 P/MIN

35 000 P/MIN tagab suurepärase

segamistulemuse ja veelgi tervislikumad

smuutid

Nõudepesumasinakindel, lihtne puhastada

Kõik meie Philipsi kannmikseri eemaldatavad

osad on nõudepesumasinakindlad – v.a

lõiketera, mille saab lihtsasti puhtaks loputada.

Vajaduse korral saab aluse puhtaks pühkida.

Eemaldatavad lõiketerad

Lõiketerade puhastamiseks eemaldage terad

kannmikserist ja loputage teri. Lõiketerade

teravuse tagamiseks ei tohi neid

nõudepesumasinas pesta.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Tarvikud

Komplektis: Kann, Mõõtenõu, Retseptivoldik,

Jää purustamise tera

Päritoluriik

Valmistatud: Hiina

Üldine spetsifikatsioon

Kiirusesätete arv: eri kiirused

Eelseadist. programmid: 4

Toote omadused: Automaatne väljalülitus,

Juhtmehoidik, Nõudepesumasinas pestav,

Libisemiskindel jalg, Toitelüliti, Impulss,

Erinevate kiirusevalikutega, Eemaldatav kaas

Vaakumblenderdatud smuutide nupp

Oluline funktsioon: ProBlend 6 3D

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Tehnilised andmed

Nõu mahtuvus: 2,2 l

Nõu töömaht: 1,8 l

Võimsus: 1400 W

Kannmikseri p/min (max): 35 000 p/min

Juhtme pikkus: 1 m

Disain

Värvus: Metalne

Viimistlus

Tiiviknoa materjal: Roostevaba teras

Kannu materjal: Tritaan

Põhikorpuse materjal: SS

* Võrreldes ilma vaakumita segamisega Philipsi mudeliga

HR3752, testi viis läbi sõltumatu labor 2017. aasta

novembris/detsembris.
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