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Smoothiet pysyy tuoreina koko päivän*
Uusi tapa sekoittaa – vakuumin avulla

Philipsin nopea vakuumitoiminnolla varustettu tehosekoitin imee hapen pois

säiliöstä ennen sekoitusta, mikä ehkäisee hapettumista. Siten juoman maku ja

tuoreus säilyvät pidempään. Juoma ei kerrostu eikä muutu heti ruskeaksi. Pyörii

jopa 35 000 kierrosta minuutissa, tehokas moottori ja ProBlend 6 3D -

sekoitustekniikka varmistavat, että ravintoaineet vapautuvat raaka-aineista.

Vakuumitoiminnon ansiosta voit puolestaan nauttia vastavalmistetusta mausta

koko päivän. Maistuvat ja vitamiinirikkaat smoothiet voivat olla osa arkeasi.

Tasainen ja terveellinen lopputulos

Vakuumitoiminto pitää smoothiet tuoreina koko päivän*

Kolme ennakkoasetusta: tyhjiö, pulssi ja jään murskaus

Kestävä Tritan-kannu

Säädettävä sekoitusnopeus pehmeille ja koville raaka-aineille

Vapauttaa runsaasti ravintoaineita

Tehokas 1 400 W:n moottori hienojakoisempaan sekoitukseen

ProBlend 6 3D -sekoitustekniikka vapauttaa enemmän ravintoaineita

Jopa 35 000 kierrosta minuutissa

Helppokäyttöinen

Tehosekoittimen säiliö on konepestävä

Irrotettavat terät ovat helppo puhdistaa

Säilyttää kolminkertaisesti C-vitamiinia**

Laatutakuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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Kohokohdat

Vakuumitoiminto pitää smoothiet tuoreina

koko päivän*

StayFresh -vakuumitoiminto imee hapen

säiliöstä ennen sekoitusta, mikä ehkäisee

hapettumista. Siten tuoreus ja väri säilyvät

paljon pidempään, ja juomaan jää enemmän

vitamiineja. Juoma ei kerrostu, eikä siihen tule

vaahtoa tai kuplia. Voit nauttia herkullisesta ja

koostumukseltaan sileästä juomasta.

Kolme ennakkoasetusta: tyhjiö, pulssi ja jään

murskaus.

Philipsin nopeissa tehosekoittimissa on kolme

ennakkoasetusta: tyhjiö, pulssi ja jään

murskaus. Voit valita helposti yhdellä

painalluksella haluatko murskata jäätä vai

sekoittaa tyhjiötoiminnolla, jolloin juoman

tuoreus säilyy koko päivän. Voit käyttää

sykehallintaa lisätessäsi raaka-aineita, niin

saat tasaisemman ja hienojakoisemman

tuloksen.

Kestävä Tritan-kannu

Kahden litran kannu on käytännössä

rikkoutumatonta Tritan-materiaalia, joka

näyttää ja tuntuu lasilta – mutta painaa paljon

vähemmän. Siihen ei tartu tahrat eikä hajut

helposti – täydellinen smoothieille.

Säädettävä sekoitusnopeus pehmeille ja

koville raaka-aineille

Manuaalinen nopeuden hallinta antaa

mahdollisuuden mukauttaa sekoitusta raaka-

aineiden mukaan. Voit käyttää

hellävaraisempaa asetusta pehmeille

hedelmille ja voimakkaampaa jäälle tai

kovemmille hedelmille ja kasviksille.

Tehokas 1 400 W:n moottori

hienojakoisempaan sekoitukseen

Hedelmät ja kasvikset voi sekoittaa

hienojakoisemmin 1 400 W:n moottorin kanssa.

ProBlend 6 3D -tekniikka vapauttaa

enemmän ravintoaineita

Olemme kehittäneet ProBlend 6 3D -

tekniikkaa varmistaaksemme, että kaikki

smoothien raaka-aineet sekoittuvat

hienojakoisesti. Siten hedelmien, kasvisten ja

pähkinöiden ravintoaineet vapautuvat

solurakenteesta ja ne imeytyvät kehoon

paremmin.

Jopa 35 000 kierrosta minuutissa

35 000 kierrosta minuutissa tekee tuloksesta

hienojakoisempaa ja smoothiesta vieläkin

terveellisemmän

Tehosekoittimen säiliö on konepestävä

Kaikki irrotettavat osat ovat konepestäviä –

paitsi teräosa, joka on helppo huuhdella

puhtaaksi hanan alla. Laitteen runko-osa

voidaan pyyhkiä tarvittaessa puhtaaksi.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.



Nopea vakuumitehosekoitin HR3752/00

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Mukana: Kannu, Mittamuki, Reseptivihko,

Jäänmurskausterä

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Yleiset tiedot

Nopeusasetusten määrä: Vaihtuva

Pikavalintaohjelmat: 4

Tuotteen ominaisuudet: Automaattinen

virrankatkaisu, Johdon säilytys, Konepesun

kestävä, Liukumattomat jalat, Virtakytkin,

Sykäystoiminto, Säädettävä nopeus, Irrotettava

kansi

Vakuumisekoitetut smoothiet -painike

Tärkeimmät ominaisuudet: ProBlend 6 3D

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Kannun tilavuus: 2,2 V

Kannun käyttökapasiteetti: 1,8 V

Virta: 1400 W

Tehosekoittimen enimmäiskierrosluku:

35 000 kierrosta minuutissa

Johdon pituus: 1 m

Muotoilu

Väri: Metallinvärinen

Pinnoitus

Terän materiaali: Ruostumaton teräs

Kannun materiaali: Tritan

Rungon materiaali: RT

* *Verrattuna tehosekoittimen käyttöön ilman Philips

HR3752 -mallin tyhjiötoimintoa, testattu

riippumattomassa laboratoriossa marras-/joulukuussa

2017.
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