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Kanne i det nye materialet
tritan

45 000 omdreininger per
minutt, 2000W

 
HR3868/00

Innergizer tilhører den nye generasjonen blendere
Frigjør 97 % av alle næringsstoffer i frukt og grønnsaker

Høyhastighetsmikser med ProBlend Extreme-teknologi frigjør 97 % av alle næringsstoffer i frukt og grønnsaker*

Frigjør næringsstoffer fra celler som absorberes av kroppen

Svært kraftig høyhastighetsmiksing - 45 000 o/min

ProBlend Extreme-teknologi

Jevn miksing gjør det enkelt å lage hjemmelagede smoothies

En ernæringsfysiolog har valgt ut 40 smoothiesoppskrifter som passer dine behov

2-literskannen er laget av det praktisk talt uslitelige materialet tritan

Stilrent design med digital UI-skjerm

Manuell modus med variable hastighetsalternativer

Brukervennlig og med garantert kvalitet

Leveres med to års garanti

Enkel å gjøre ren

Utrolig holdbar - kan trygt vaskes i oppvaskmaskin (unntatt hovedenheten)

Stille driftsfunksjon

Lyddempende kuppel for stillere miksing



Innergizer høyhastighetsblender HR3868/00

Høydepunkter

Kraftig høyhastighetsmiksing - 45 000 o/min

Høyhastighetsblenderen har 2000W og 45

000 omdreininger per minutt, noe som gir en

utrolig høy ytelse. Du kan lage rismel av hele

riskorn på under ett minutt, eller pulverisere en

avokadosten på rekordtid. Innergizeren er

utstyrt med ProBlend Extreme-teknologi, som

gjør det enkelt å lage lekre, kremede

smoothies fullpakket med næringsstoffer!

ProBlend Extreme-teknologi

Høyhastighetsblenderen pulveriserer harde

ingredienser og bryter ned celleveggene i

råvarene. Dette frigjør opptil 97 % av alle

næringsstoffer, for eksempel karotenoider,

Vitamin A og C. Disse stoffene er spesielt bra

for hjertet og immunforsvaret.

Oppskriftsbok for smoothies med på kjøpet!

Når du kjøper en Philips Innergizer får du med

en bok med inspirerende oppskrifter på

kremede smoothies. Oppskriftene er utvalgt av

en ernæringsfysiolog og inneholder massevis

av lekre frukt- og grønnsaksmoothies. Prøv dem

og finn din favoritt! Hvis du ennå ikke har

funnet din sunnhetsdrikk, kan du også laste

ned Philips-appen "Healthy Drinks". Denne

appen både utfordrer og motiverer deg til å

forbedre helsen din. I tillegg får du informasjon

om råvarer som er bra for akkurat ditt behov –

for eksempel ”Hair revitalizer” eller ”Detox”.

Den gjør det også enkelt å legge til planlagte

oppskrifter på en innkjøpsliste slik at det blir

lett å holde rede på hva du trenger å kjøpe.

Den kostnadsfrie appen er et fint verktøy for å

skape sunnere rutiner i hverdagen!

2 l tritankanne

2-literskannen er laget av det praktisk talt

uslitelige materialet tritan

Digital UI-skjerm

Høyhastighetsblenderen har en digital UI-

skjerm med fem forhåndsinnstilte programmer

(smoothies, knuse is, male nøtter, suppe, fersk

sorbet) samt ett manuelt program med variable

hastighetsalternativer. Det kreves forskjellig

hastighet, motorstyrke og tidsinnstilling for å

knuse is, lage rismel eller en kremet smoothie.

Philips høyhastighetsblender leveres med

forhåndsinnstilte programmer slik at det blir

lettere å oppnå et perfekt resultat for

forskjellige oppgaver. Mikseren har dessuten en

manuell hastighetsmodus der du kan justere

mikseresultatet selv.

Manuell modus

Manuell modus med ulike

hastighetsalternativer

2 års garanti

Våre blendere er utformet for å holde lenge. I

tillegg har de to års garanti for ekstra sikkerhet!

Lyddempende kuppel for stillere miksing

Den lyddempende kuppelen reduserer lyden

fra høyhastighetsblenderen når du mikser.

Lyddemping er praktisk når du vil lage en

smoothie tidlig om morgenen eller sent på

kvelden, slik at du slipper å vekke de som

gjerne vil sove. En lyddempende kuppel er

vanlig på blendere som brukes i

restaurantkjøkken, men vi har gjort denne

praktiske funksjonen tilgjengelig til

hjemmebruk!

Enkel å gjøre ren

Enkel å gjøre ren

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Inkludert: Stamper

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Antall hastighetsinnstillinger: 10

Forhåndsinnstilte programmer: 5

Produktfunksjoner: Automatisk avslåing,

Ledningsoppbevaring, Kan vaskes i

oppvaskmaskin, LED-display, Av/på-knapp,

Puls, Variabel hastighet, Avtakbart lokk

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 1,2 m

Drift: 2000 W

RPM-hurtigmikser (maks.): 45 000 rpm

Spenning: 200–230 V

Effektiv kapasitet: 2,0 L

Overflate

Materialtilbehør: Plast ABS

Materiale, kanne: Tritan

Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål

* Testen ble gjennomført av et uavhengig laboratorium i

mai 2016 med pærer, jordbær, rødbeter og tomater
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