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2000 W

45 000 apgr./min

 
HR3868/00

Atbrīvojiet vairāk uzturvielu
Iegūstiet 97 % augļos un dārzeņos esošo uzturvielu

Augstu apgriezienu blenderis ar ProBlend Extreme uzturvielu ieguves tehnoloģiju iegūst 97 % augļos un dārzeņos

esošo uzturvielu*

Atbrīvo šūnās esošās uzturvielas, lai organisms tās spētu uzņemt

Spēcīga 2000 W jauda un 45 000 apgr./min

ProBlend Extreme tehnoloģija

Vienmērīga blendēšana un viegla kokteiļu gatavošana

Uztura speciālistu izvēlētas 40 kokteiļu receptes jūsu vajadzībām

2 l tritāna krūka ikdienas uzturvielu un šķiedrvielu uzņemšanai

Digitāls UI ekrāns ar 5 iepriekš ieprogrammētiem režīmiem

Manuālais režīms ar maināma ātruma opcijām

Vienkārša lietošana un garantēta kvalitāte

Tiek piegādāts ar 2 gadu garantiju.

Vienkārša tīrīšana

Var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, izņemot galveno bloku

Klusa darbība

Trokšņa komforta kupols blendēšanas trokšņa samazināšanai



Augstu apgriezienu blenderis HR3868/00

Izceltie produkti

Jaudīga blendēšana

Jaudīga blendēšana ar 2000 W un 45 000

apgr./min

ProBlend Extreme tehnoloģija

ProBlend Extreme uzturvielu ieguves

tehnoloģija atbrīvo šūnās esošās uzturvielas,

lai organisms tās spētu uzņemt.

Ieteikumi veselības jomā un receptes

Uztura speciālistu izvēlētas 40 kokteiļu

receptes jūsu vajadzībām

2 l tritāna krūka

2 l tritāna krūka ikdienas uzturvielu un

šķiedrvielu uzņemšanai

Digitāls UI ekrāns

Digitāls UI ekrāns ar 5 iepriekš

ieprogrammētiem režīmiem un manuālo

režīmu ar maināma ātruma opcijām.

Manuālais režīms

Manuālais režīms ar dažādām ātruma opcijām

2 gadu garantija

Tiek piegādāts ar 2 gadu garantiju.

Klusākas darbības sistēma

Trokšņa komforta kupols blendēšanas trokšņa

samazināšanai, kas ir ļoti svarīgi īpaši no rīta.

Vienkārša tīrīšana

Vienkārša tīrīšana

Mazgājams trauku mazg. mašīnā

Var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā,

izņemot galveno bloku

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Piederumi

Iekļauts: Stampa

Izcelsmes valsts

Ražots: Ķīna

Vispārējas specifikācijas

Ātruma iestatījumu skaits: 10

Iestatītās programmas: 5

Produkta funkcijas: Automātiskā izslēgšanās,

Vada glabātuve, Mazgājams trauku mazg.

mašīnā, LED displejs, Ieslēgt/izslēgt slēdzis,

Impulsa rež., Vairāki ātrumi, Noņemams vāks

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Lietotāja rokasgrāmata: 100% pārstrādāts

papīrs

Tehniskā specifikācija

Vada garums: 1,2 m

Strāvas padeve: 2000 W

Blendera apgr./min (maks.): 45 000 Apgr./min

Spriegums: 200-230 V

Darba ietilpība: 2,0 l

Apdare

Materiālu īpašības: Plastmasas (ABS)

Krūkas materiāls: Tritan

Galvenā korpusa materiāls: Nerūsējošais

tērauds

* Pārbaudi veica neatkarīga laboratorija 2016. gada

maijā ar bumbieriem, zemenēm, bietēm, tomātiem
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