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Nopea Innergizer on uuden sukupolven tehosekoitin
Vapauttaa jopa 97 % hedelmien ja kasvisten ravintoaineista

Philips Innergizer on uuden sukupolven nopea tehosekoitin. Innergizer-tehosekoittimen kierrosluku on jopa 45

000 kierrosta minuutissa, joten se sopii myös erittäin koville raaka-aineille. Voit tehdä pehmeän smoothien,

sileän keiton tai raikkaan sorbetin. Kahden litran kannu on käytännössä rikkoutumatonta Tritan-materiaalia ja

ääntä vaimentava kupu tekee käytöstä lähes äänetöntä. Innergizer-tehosekoittimen muotoilu on tyylikästä ja

siinä on digitaalinen näyttö.

Vapauttaa solujen ravintoaineet kehosi käyttöön

Erittäin tehokasta ja nopeaa sekoitusta – 45 000 kierrosta/min

ProBlend Extreme -tekniikka

Sekoittaa helposti pehmeät, kotitekoiset smoothiet

40 sinulle sopivaa, ravitsemusasiantuntijan valitsemaa smoothiereseptiä

2 litran Tritan-kannuun mahtuvat päivittäiset ravintoaineet ja kuidut

Digitaalinäyttö ja 5 esiohjelmoitua tilaa

Manuaalinen tila ja monta nopeusasetusta

Helppokäyttöinen, laatutakuu

Laitteella on 2 vuoden takuu

Helppo puhdistaa

Konepestävä lukuun ottamatta runkoa

Hiljainen käyttömahdollisuus

Ääntä vaimentava kupu vähentää sekoittamisesta aiheutuvaa ääntä
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Kohokohdat

Tehokas sekoitus

Nopean sekoittimen teho on 2 000 W ja

kierrosluku 45 000 kierrosta minuutissa, joten

se on todella suorituskykyinen. Voit esim.

tehdä riisistä riisijauhoa alle minuutissa.

Innergizer-tehosekoittimen ProBlend Extreme -

teknologian ansiosta voit tehdä helposti paljon

ravintoaineita sisältäviä pehmeitä smoothieita!

ProBlend Extreme -tekniikka

Nopea tehosekoitin jauhaa kovatkin raaka-

aineet hienoksi ja rikkoo ainesten

soluseinämät vapauttaen jopa 97 %

ravintoaineista, kuten karotenoideista tai A- ja

C-vitamiinista. Nämä ovat erityisen hyviä

sydämen terveyden ja immuunisuojan

kannalta.

Terveysvinkkejä ja reseptejä

Saat inspiroivan smoothie-reseptikirjan

ostaessasi Philips Innergizer -tehosekoittimen.

Reseptien kehittämisestä on vastannut

ravintoneuvoja ja mukana on paljon upeita

hedelmä- ja kasvissmoothieita. Aloita niiden

kokeilu vaikka heti! Voit myös ladata Philipsin

"Healthy Drinks"-sovelluksen, jos haluat lisää

terveellisiä reseptejä. Sovellus sisältää myös

haasteita ja motivaatiota terveydestäsi

huolehtimiseen. Lisäksi saat tietoa juuri

haluamistasi aiheista, esimerkiksi hiusten

kuntoon vaikuttavista tuotteista tai detox-kuurin

raaka-aineista. Voit myös lisätä reseptien

ainesosat ostoslistalle, jotta muistat ostaa

tarvittavat ainekset. Maksuton sovellus on

mainio apuväline entistä terveellisempien

rutiinien luomiseen!

2 litran Tritan-kannu

2 litran Tritan-kannuun mahtuvat päivittäiset

ravintoaineet ja kuidut

Digitaalinäyttö

Nopean tehosekoittimen digitaaliselta näytöltä

löytyy viisi ennalta ohjelmoitua säätöä

(smoothie, jäämurska, pähkinöiden

jauhaminen, keitto, sorbetti) sekä manuaalinen

tila, jossa nopeutta voi säätää itse. Jään

murskaaminen, riisijauhon jauhaminen ja

smoothien tekeminen vaativat eri nopeuden,

ajan ja moottoritehon asetukset. Philipsin

nopeassa tehosekoittimessa on esiohjelmoidut

säädöt, joiden avulla saat täydellisiä tuloksia

eri tarpeisiin. Tehosekoittimessa on myös

manuaalinen tila, jossa voi valita itse sopivan

nopeuden halutun sekoitustuloksen mukaan.

Manuaalinen tila

Manuaalinen tila ja monta nopeusasetusta

2 vuoden takuu

Laitteella on 2 vuoden takuu

Hiljaisempi käyttömahdollisuus

Ääntä vaimentava kupu tekee tehosekoittimen

käytöstä hiljaisempaa. Siten voit käyttää

tehosekoitinta häiritsemättä toisia – erityisen

kätevää aikaisina aamuina muiden vielä

nukkuessa, kun haluat tehdä aamusmoothien.

Ääntä vaimentava kupu on tavallinen

ominaisuus ravintolakeittiöiden

tehosekoittimissa. Nyt tuomme tämän kätevän

ominaisuuden myös koteihin!

Helppo puhdistaa

Helppo puhdistaa

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Mukana: Tampperi

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Yleiset tiedot

Nopeusasetusten määrä: 10

Pikavalintaohjelmat: 5

Tuotteen ominaisuudet: Automaattinen

virrankatkaisu, Johdon säilytys, Konepesun

kestävä, LED-näyttö, Virtakytkin,

Sykäystoiminto, Säädettävä nopeus, Irrotettava

kansi

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1,2 m

Virta: 2 000 W

Tehosekoittimen enimmäiskierrosluku:

45 000 kierrosta minuutissa

Jännite: 200–230 V

Todellinen tilavuus: 2,0 V

Pinnoitus

Lisävarusteiden materiaali: ABS-muovi

Kannun materiaali: Tritan

Rungon materiaali: Ruostumatonta terästä

* Toukokuussa 2016 suoritettu riippumattoman

laboratorion koe, jossa käytettiin päärynää, mansikkaa,

punajuurta ja tomaattia
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