
 

Blender de mare viteză
cu mixare în vid

 
Avance

Tehnologie de mixare în vid

1400 W

35000 RPM

 

HR3752/00

Menţine smoothie-urile proaspete pe parcursul

zilei*

Mixare reinventată – cu vid

Savurează un smoothie sănătos întreaga zi cu blenderul nostru cu mixare în vid.

Foloseşte blenderul pentru a lua cu tine băuturi sănătoase, care rămân la fel de

proaspete şi de gustoase ca atunci când le-ai preparat, graţie tehnologiei

puternice de mixare în vid de la Philips.

Procesare fină în vid

Tehnologie de mixare în vid

Program prestabilit pentru mixare în vid şi amestecare a smoothie-urilor

Vas din tritan rezistent

Mod manual cu viteze variabile

Eliberează milioane de substanţe nutritive

Motor puternic de 1400 W pentru amestecuri mai fine

Tehnologie de procesare avansată ProBlend 6 3D

Până la 35.000 RPM

Uşor de utilizat

Vas de blender lavabil în maşina de spălat vase

Lame detaşabile pentru curăţare uşoară

O singură apăsare pentru programe presetate

Calitate garantată

Garanţie internaţională de 2 ani
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Repere

Tehnologie de mixare în vid

Tehnologia de mixare în vid aspiră oxigenul

din vas înainte de mixare. Rezultatele sunt

vizibile în amestecul final: mai puţine bule,

mai puţină spumă, separare mai redusă a

sucului. Smoothie-ul rămâne proaspăt mai

mult timp.

Setarea programelor

Alege dintre 3 programe: smoothie în vid,

impuls, zdrobire gheaţă. Poţi să prepari orice

smoothie doreşti.

Vas din tritan rezistent

Vasul din tritan este realizat din copoliester şi

este mai uşor decât un vas de sticlă. Nu are

miros şi nu se pătează uşor. Mediul ideal

pentru smoothie-ul preferat.

Selectează viteza de procesare

De la procesare delicată pentru fructele moi

până la o explozie de putere pentru fructele şi

legumele mai tari. Cu opţiunile manuale de

viteză variabilă, alegerea îţi aparţine.

Mai multă putere pentru amestecuri mai fine

Procesare mai fină a fructelor şi a legumelor

graţie motorului de 1400 W.

Eliberează mai multe substanţe nutritive

Am dezvoltat tehnologia ProBlend 6 3D pentru

a ne asigura că toate ingredientele din

smoothie-uri sunt procesate fin, astfel încât

toate substanţele nutritive din fructe, legume şi

nuci să fie eliberate din structura celulară şi

absorbite uşor de organism.

Până la 35.000 RPM

35.000 RPM pentru procesare excelentă şi

smoothie-uri şi mai sănătoase

Lavabil în maşină, uşor de curăţat

Toate piesele detaşabile ale blenderului

Philips pot fi spălate în maşina de spălat vase,

exceptând blocul tăietor, care poate fi curăţat

uşor prin clătire. Baza poate fi curăţată prin

ştergere, dacă este cazul.

Lame de blender detaşabile

Pentru a curăţa lamele blenderului, detaşează-

le din vasul blenderului şi clăteşte-le. Pentru a

rămâne ascuţite, lamele nu trebuie curăţate în

maşina de spălat vase.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Accesorii

Incluse: Vas, Pahar gradat, Carte de reţete,

Cuţit pentru spargerea gheţii

Ţara de origine

Fabricat în: China

Specificaţii generale

Număr setări de viteză: Variabile

Programe prefix: 4

Caracteristicile produsului: Oprire automată

de siguranţă, Sistem depozitare cablu, Lavabil

în maşina de spălat vase, Sistem anti-

alunecare, Comutator pornit/oprit, Puls, Viteze

variabile, Capac detaşabil

Buton de mixare în vid pentru smoothie-uri

Caracteristici cheie: ProBlend 6 3D

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificaţii tehnice

Capacitate vas: 2,2 l

Capacitatea de lucru a vasului: 1,8 l

Alimentare: 1400 W

Turaţie blender (max): 35.000 RPM

Lungime cablu: 1 m

Design

Culoare: Metalic

Finisaj

Material lamă: Oţel inoxidabil

Material vas: Tritan

Material corp principal: SS

* Comparativ cu mixarea fără utilizarea funcţiei de vid cu

Philips HR3752; test realizat de un laborator

independent în nov./dec. 2017.
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