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Uw smoothies blijven verser, de hele dag*

Mengen met een nieuwe dimensie: vacuüm

Geniet de hele dag van gezonde smoothies met onze vacuümblender. De

gezonde snacks die u in onze blender maakt, blijven net zo vers als toen u ze

maakte — perfect voor onderweg. Krachtige Philips-vacuümblendertechnologie.

Glad mengen onder vacuüm

Vacuümtechnologie

Vooraf ingesteld programma voor vacuümmengen en smoothies mengen

2 vrijwel onbreekbare Tritan-tumblerkannen

Handmatige modus met variabele snelheden

Haalt miljoenen voedingsstoffen uit het voedsel

Krachtige motor van 1400 W voor gladdere resultaten

Geavanceerde ProBlend 6 3D-maaltechnologie

Tot 35.000 toeren per minuut

Gebruiksgemak

Vaatwasmachinebestendige blenderkan

Afneembare messen voor eenvoudig schoonspoelen

Met één druk te gebruiken vooraf ingestelde programma's

Kwaliteit gegarandeerd

2 jaar wereldwijde garantie
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Kenmerken

Vacuümtechnologie

Vacuümtechnologie zuigt vóór het mengen de

lucht uit de kan. De resultaten zijn zichtbaar in

het uiteindelijke mengsel: minder

luchtbelletjes, minder schuim, minder

gescheiden sappen. De smoothie blijft langer

vers.

Programma-instelling

Kies uit 3 programma's: vacuümsmoothie,

pulseren, ijs malen. Maak elke smoothie die u

wilt.

Tritan-tumblerkannen

Iedereen houdt van een lekkere smoothie! Met

de 2-liter kan van Tritan-copolyester kunt u 1,8

liter smoothie maken voor het hele gezin.

Kies een maalsnelheid

Van het voorzichtig malen van zacht fruit tot

het verpulveren van hard fruit en harde groente.

Aan u de keuze dankzij de handmatige,

variabele snelheidsinstelling.

Meer vermogen voor gladdere resultaten

Fijner malen van fruit en groenten, dankzij

onze motor van 1400 W.

Haalt meer voedingsstoffen uit fruit en

groente

Wij hebben onze ProBlend 6 3D-technologie

ontwikkeld om er zeker van te zijn dat alle

ingrediënten in uw smoothie goed worden

fijngemalen. Hierdoor komen de

voedingsstoffen uit fruit, groenten en noten uit

de celstructuur, en deze worden vervolgens

gemakkelijk door uw lichaam opgenomen.

Tot 35.000 toeren per minuut

35.000 toeren per minuut voor optimaal malen

en nog gezondere smoothies

Vaatwasserbestendig, eenvoudig reinigen

Alle afneembare onderdelen van uw Philips-

blender zijn vaatwasmachinebestendig,

behalve de mesunit. Deze kan gewoon worden

schoongespoeld en de houder kan worden

afgeveegd.

Afneembare blendermessen

De blendermessen worden schoongemaakt

door ze los te maken van de blenderkan en af

te spoelen. De messen mogen niet in de

vaatwasser omdat ze dan bot worden.

4 met één druk te gebruiken vooraf

ingestelde programma's

Met één druk te gebruiken vooraf ingestelde

programma's waaronder vacuüm, ijs malen en

vacuüm- en smoothies mengen

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Accessoires

Inclusief: Kan, Maatbeker, Receptenboekje,

Mes voor het malen van ijs, 'On the Go'-fles

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Algemene specificaties

Aantal snelheidsstanden: Variabel

keuzeprogramma's: 4

Productkenmerken: Automatische

uitschakeling, Opbergvak voor snoer,

Vaatwasmachinebestendig, Antislipvoetjes,

Aan/uitschakelaar, Pulstoon, Variabele

snelheid, Afneembaar deksel

Vacuümsmoothies-knop

Belangrijke functie: ProBlend 6 3D

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Capaciteit kan: 2,2 l

Capaciteit kan: 1,8 l

Vermogen: 1400 W

Blender, toeren per minuut (max.):

35.000 toeren per minuut

Snoerlengte: 1 m

Ontwerp

Kleur: Metallic

Afwerking

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal kan: Tritan

Materiaal hoofdunit: SS

* Vergeleken met blenden zonder vacuüm met de Philips

HR3752, test uitgevoerd door een onafhankelijk

laboratorium in nov/dec 2017.
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