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Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
Inovativno mešanje – z vakuumom

Privoščite si zdrav napitek kadar koli v dnevu z našim vakuumskim mešalnikom. Z

mešalnikom pripravite zdrave napitke za na pot, ki ostanejo tako sveži in okusni

kot ob pripravi, za kar poskrbi zmogljiva tehnologija Philipsovega vakuumskega

mešalnika.

Tekoče mešanje z vakuumom

Vakuumska tehnologija

Prednastavljen program za vakuumsko mešanje napitkov

Močna posoda iz tritana

Ročni način z različnimi hitrostmi

Sprosti vse hranilne snovi

Zmogljiv 1400-vatni motor za gladkejše mešanje

Napredna tehnologija mešanja ProBlend 6 3D

Do 35.000 vrt/min

Enostavna uporaba

Posoda mešalnika je primerna za pomivalni stroj

Snemljiva rezila za enostavno spiranje

Za prednastavljene programe zadošča en pritisk

Kakovost zagotovljena

2-letna mednarodna garancija
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Značilnosti

Vakuumska tehnologija

Vakuumska tehnologija pred mešanjem

posesa zrak iz posode. V končanem napitku je

tako manj mehurčkov, manj pene, manj

ločevanja soka od gošče. Zato je napitek dlje

časa svež.

Nastavitev programa

Izbirate lahko med 3 programi: vakuumsko

tekoče mešanje, pulzno mešanje, drobljenje

ledu. Zdaj lahko pripravite tak napitek, kot si ga

želite.

Močna posoda iz tritana

Posoda iz tritana je narejena iz kopoliestra in

je lažja od steklene posode. Ne navzame se

vonjav in se ne obarva, zato je idealna za vaš

najljubši napitek.

Izberite hitrost mešanja

Primeren je za nežno mešanje mehkega sadja,

hkrati pa ima dovolj moči za učinkovito

mešanje tršega sadja in zelenjave. Z ročnimi

nastavitvami hitrosti lahko sami izberete

želeno moč.

Več moči za boljše rezultate mešanja.

1400-vatni motor omogoča gladkejše mešanje

sadja in zelenjave.

Sprosti več hranljivih snovi

Tehnologijo ProBlend 6 3D smo razvili, da

lahko omogočimo fino mešanje vseh sestavin v

napitku. Tako se iz celic sadja, zelenjave in

oreškov sprostijo hranilne snovi, ki jih telo tako

lažje zaužije.

Do 35.000 vrt/min

35.000 vrt/min za izjemno mešanje in še bolj

zdrave napitke

Pomivanje v pomivalnem stroju, enostavno

čiščenje

Vsi snemljivi deli Philipsovega mešalnika so

primerni za pomivalni stroj, razen rezilne

enote, ki jo lahko enostavno sperete. Podstavek

po potrebi obrišite.

Snemljiva rezila mešalnika

Rezila mešalnika za čiščenje enostavno

odstranite iz posode mešalnika in jih sperite.

Ne smete pa jih pomivati v pomivalnem stroju,

da ostanejo ostri.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.

 



Zmogljiv vakuumski mešalnik HR3752/00

Specifikacije

Dodatna oprema

Priloženo: Posoda, Merilna posodica, Knjižica

z recepti, Nož za drobljenje ledu

Država porekla

Izdelano na: Kitajskem

Splošne specifikacije

Število nastavitev hitrosti: Spremenljivka

Prednastavljeni programi: 4

Značilnosti izdelka: Samodejni izklop,

Shranjevanje kabla, Primerno za pomivalni

stroj, Nedrseče nožice, Stikalo za vklop/izklop,

Pulzno, Različne hitrosti, Snemljiv pokrov

Gumb za tekoče mešanje z vakuumom

Ključna značilnost: ProBlend 6 3D

Servis

2-letna mednarodna garancija

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Tehnične specifikacije

Prostornina posode: 2,2 L

Delovna zmogljivost vrča: 1,8 L

Napajanje: 1400 W

Hitrost vrtenja mešalnika (največ):

35.000 vrt/min

Dolžina kabla: 1 m

Zasnova

Barva: Kovinski

Površina

Rezilo: Nerjaveče jeklo

Posoda: Tritan

Material glavnega ohišja: SS

* V primerjavi z mešanjem brez vakuumske funkcije

naprave Philips HR3752; preskus je bil opravljen v

neodvisnem laboratoriju novembra/decembra 2017
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