
 

Høyhastighetsmikser
med vakuum

 
Vakuumfunksjon

Kraftig høyhastighetsmotor på
1400 W

35 000 omdreininger per
minutt

Finere miksing med ProBlend
3D

 

HR3752/00

Holder smoothiene friske hele dagen*
Mikse på en ny måte – med vakuum

Bruk vakuum til å lage smoothies som du kan nyte hele dagen. Hvis du er på

farten, kan du bruke hurtigmikseren til å lage sunn snacks som holder seg like fersk

som da du laget den – takket være den kraftige vakuumteknologien fra Philips.

Jevn miksing med vakuum

Vakuumfunksjonen holder smoothiene friske hele dagen*

Tre forhåndsinnstilte programmer: vakuum, puls og isknusing.

Holdbar tritanbeholder

Velg miksehastighet for myke og harde ingredienser

Frigjør millioner av næringsstoffer

Kraftig 1400 W-motor for finere miksing

ProBlend 6 3D-mikseteknologien frigjør mer næringsstoffer

Opptil 35 000 omdreininger/min

Enkel i bruk

Miksebeholderen kan vaskes i oppvaskmaskin

Knivbladene er avtakbare og enkle å rengjøre

Ett enkelt trykk for forhåndsinnstilte programmer

Garantert kvalitet

2-års verdensomspennende garanti
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Høydepunkter

Vakuumfunksjonen holder smoothiene friske

hele dagen*

StayFresh-vakuumfunksjonen suger ut oksygen

av beholderen før miksingen, noe som

forhindrer oksidasjon. Det gjør at friskheten og

fargen holder seg mye lenger og at færre

vitaminer forsvinner ut av drikken. Du unngår

skum og bobler og at drikken skiller seg. Og

drikken får dessuten en mer jevn konsistens.

Tre forhåndsinnstilte programmer: vakuum,

puls og isknusing.

Philips høyhastighetsblender har tre

forhåndsinnstilte programmer: vakuum, puls og

isknusing. Med et klikk kan du velge mellom å

knuse is eller mikse med vakuum og bevare

drikkens friskhet hele dagen. Bruk

pulskontrollen for at bringe ned ingrediensene

til en ny mikseomgang, for et jevnere og finere

resultat.

Holdbar tritanbeholder

"2-literskannen er laget av tritan, som er

praktisk talt uknuselig, og som ligner og føles

som glass, men veier mye mindre enn glass,

slik at håndteringen blir vesentlig lettere. Det

tåler flekker og lukter ikke – det perfekte

miljøet for smoothies. "

Velg miksehastighet for myke og harde

ingredienser

Med den manuelle hastighetskontrollen kan du

tilpasse miksehastigheten etter ingrediensene.

Bruk en skånsom innstilling for myke frukter og

en kraftigere for is og harde frukter og

grønnsaker.

Kraftig 1400 W-motor for finere miksing

Mer finmiksede frukter og grønnsaker, takket

være 1400 W-motoren.

ProBlend 6 3D-mikseteknologien frigjør mer

næringsstoffer

Vi har utviklet vår ProBlend 6 3D-teknologi for

å sikre at alle ingrediensene i smoothiene

finmikses, slik at næringsstoffene i frukt,

grønnsaker og nøtter frigjøres fra cellestrukturen

og kan tas lettere opp i kroppen.

Opptil 35 000 omdreininger/min

35 000 omdreininger/min. for finere miksing

og enda sunnere smoothies

Miksebeholderen kan vaskes i

oppvaskmaskin

Alla avtakbare deler kan vaskes i

oppvaskmaskin – unntatt knivenheten, som lett

kan skylles ren under springen. Baseenheten

kan tørkes ren hvis nødvendig.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Inkludert: Kanne, Målebeger, Oppskriftshefte,

Kniv for isknusing

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Antall hastighetsinnstillinger: Variabel

Forhåndsinnstilte programmer: 4

Produktfunksjoner: Automatisk avslåing,

Ledningsoppbevaring, Kan vaskes i

oppvaskmaskin, Sklisikre føtter, Av/på-knapp,

Puls, Variabel hastighet, Avtakbart lokk

Knapp for smoothies med vakuum

Hovedfunksjon: ProBlend 6 3D

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Kanne, kapasitet: 2,2 L

Kannens arbeidskapasitet: 1,8 L

Drift: 1400 W

RPM-hurtigmikser (maks.): 35 000 rpm

Ledningslengde: 1 m

Utforming

Farge: Metallisk

Overflate

Materiale, kniv: Rustfritt stål

Materiale, kanne: Tritan

Materiale i hoveddelen: SS

* Sammenlignet med miksing uten bruk av

vakuumfunksjonen til Philips HR3752, test utført av et

uavhengig laboratorium i nov/des 2017.
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