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Kande i det innovative
materiale tritan

45.000 omdrejninger pr. minut,
2000 W

 
HR3868/00

Højhastighedsblenderen Innergizer, den nye generation af

blendere

Frigør op til 97 % af næringsstofferne i frugt og grøntsager

Philips High Speed Blender Innergizer er den nye generation inden for blendere. Med et omdrejningstal på op til

45.000 omdrejninger pr. minut er højhastighedsblenderen Innergizer særdeles effektiv, også til hårde

ingredienser. Lav cremede smoothies, cremede supper eller friske sorbeter. Kanden på 2 liter er i det slidstærke

materiale tritan og har et lyddæmpende låg, der gør blenderen næsten lydløs. Innergizer er i et stilrent design

med digitalt display.

Frigiver næringsstoffer fra celler, så de kan optages af kroppen

Meget kraftfuld højhastighedsmikser - 45.000 omdr/min

ProBlend Extreme-teknologi

Jævn blendning af hjemmelavede smoothies – nemt

En ernæringsekspert har udvalgt 40 opskrifter på smoothies, der passer til dine behov

Kanden på 2 liter er i det slidstærke materiale tritan

Digitalt display med 5 forprogrammerede tilstande

Manuel tilstand med variabel hastighed

Brugervenlig og garanti for kvalitet

Leveres med 2 års garanti

Nem at rengøre

Kan gå i opvaskemaskinen, undtagen hovedenheden

Støjsvag i drift

Lyddæmpende låg, der gør blenderen lydsvag



Højhastighedsblender Innergizer HR3868/00

Vigtigste nyheder

Meget kraftfuld højhastighedsmikser -

45.000 omdr/min

Højhastighedsblenderen har 2.000 W og

45.000 omdrejninger pr. minut, hvilket giver en

utrolig høj ydelse. Du kan lave rismel på under

et minut. Teknologien i Innergizer, ProBlend

Extreme, gør det let at lave lækre, cremede

smoothies fyldt med sunde næringsstoffer.

ProBlend Extreme-teknologi

Højhastighedsblenderen pulveriserer hårde

ingredienser og nedbryder cellevæggene i

råvaren, hvorved der frigøres op til 97 % af

næringsstofferne, f.eks. karotenoider samt A- og

C-vitamin, som er særligt gode for dit hjerte og

for immunforsvaret.

Få en opskriftsbog med smoothies med i

købet!

Du får en inspirerende opskriftsbog med

cremede smoothies med i købet ved køb af en

Philips Innergizer. Opskrifterne er udviklet af en

kostvejleder og indeholder masser af lækre

frugt- og grøntsagssmoothies. Prøv selv! Du

kan også downloade Philips app "Healthy

Drinks", hvor du finder flere sunde opskrifter.

Appen indeholder også tips og tricks til

hvordan du kan forbedre din sundhed. Du får

også informationer om råvarer, som opfylder

netop dine behov, f.eks. ”Hair revitalizer” eller

”Detox”. Desuden kan du let tilføje opskrifter i

en indkøbsliste, så det er let at holde styr på,

hvad du skal købe. Denne gratis app er et godt

værktøj i din hverdag, som hjælper dig til at

skabe sundere rutiner!

Kanden på 2 liter er i det slidstærke materiale

tritan

Kanden på 2 liter er i det slidstærke materiale

tritan

Stilrent design med digitalt display

Højhastighedsblenderen har et digitalt display

med fem forprogrammerede indstillinger

(smoothies, knuse is, male nødder, suppe,

sorbet) og en manuel indstilling med justerbare

hastigheder. Der kræves forskellig hastighed,

motorstyrke og tidsindstilling, alt efter om man

ønsker at knuse is eller at lave rismel eller

cremede smoothies. Philips

højhastighedsblender leveres med

forudindstillede programmer, som gør det

lettere at opnå et perfekt resultat, uanset hvad

du ønsker at tilberede.

Højhastighedsblenderen har også en manuel

hastighedsindstilling, hvor du selv nemt kan

justere resultatet.

Manuel tilstand

Manuel tilstand med forskellige hastigheder

2 års garanti

Vores blendere er designede til at holde længe

og de leveres med to års garanti for ekstra

sikkerhed.

Lyddæmpende låg, der gør blenderen lydsvag

Det lyddæmpende låg mindsker lyden fra

højhastighedsblenderen, når den kører. Et

lyddæmpende låg er almindeligt på blendere,

som anvendes i restaurantkøkkener. Nu gør vi

også denne praktiske funktion tilgængelig

hjemme!

Nem at rengøre

Nem at rengøre

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.



Højhastighedsblender Innergizer HR3868/00

Specifikationer

Tilbehør

Inklusive: Stamper

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Generelle specifikationer

Antal hastighedsindstillinger: 10

Præfiksprogrammer: 5

Produktfunktioner: Auto-sluk,

Ledningsopbevaring, Kan gå i

opvaskemaskinen, LED-display, On/off-knap

(tænd/sluk), Pulse, Variabel hastighed,

Aftageligt låg

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 1,2 m

Strøm: 2000 W

Omdrejningstal for blender (maks.):

45000 omdr./min.

Spænding: 200-230 V

Effektiv kapacitet: 2,0 L

Overflade

Tilbehørsmateriale: Plastik ABS

Materiale: blenderglas: Tritan

Materiale: basisenhed: Rustfrit stål

* Test udført af et uafhængigt laboratorium i maj 2016

med pære, jordbær, rødbede, tomat
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