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Avance Collection

 

2000 W

45 000 obr./min

 
HR3868/00

Wydobądź więcej składników odżywczych
Uwolnij 97% składników odżywczych z owoców i warzyw

Szybkoobrotowy blender z technologią odblokowywania wartości odżywczych ProBlend Extreme uwalnia 97%

składników odżywczych z owoców i warzyw*

Wydobywa składniki odżywcze z komórek, ułatwiając ich wchłonięcie

Duża moc 2000 W i 45 000 obr./min

Technologia ProBlend Extreme

Miksowanie na gładko i łatwe przygotowywanie domowych koktajli

40 wybranych przez dietetyka przepisów na koktajle zaspokajające Twoje potrzeby

Tritanowy dzbanek o pojemności 2 l zapewniający dostęp do codziennej porcji wartości odżywczych i błonnika

Cyfrowy ekran sterowania oferujący 5 wstępnie zaprogramowanych trybów

Tryb ręczny z różnymi opcjami prędkości

Gwarancja łatwości użycia i wysokiej jakości

Produkt z 2-letnią gwarancją

Łatwe czyszczenie

Oprócz korpusu wszystkie elementy można myć w zmywarce

Funkcja cichej pracy

Kopuła wyciszająca zmniejsza hałas podczas miksowania
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Zalety

Dokładne miksowanie

Wydajne mieszanie dzięki mocy 2000 W i

45 000 obr./min

Technologia ProBlend Extreme

Technologia odblokowywania wartości

odżywczych „ProBlend Extreme” uwalnia z

komórek wartości odżywcze, które będą

wchłaniane przez organizm.

Wskazówki dotyczące zdrowia i przepisy

40 wybranych przez dietetyka przepisów na

koktajle zaspokajające Twoje potrzeby.

Tritanowy dzbanek 2 l

Tritanowy dzbanek o pojemności 2 l

zapewniający dostęp do codziennej porcji

wartości odżywczych i błonnika

Cyfrowy ekran sterowania

Cyfrowy ekran sterowania oferujący 5 wstępnie

zaprogramowanych trybów oraz tryb ręczny z

różnymi opcjami prędkości.

Tryb ręczny

Tryb ręczny z różnymi opcjami prędkości

2 lata gwarancji

Produkt z 2-letnią gwarancją

Cichsza praca urządzenia

Kopuła wyciszająca zmniejsza hałas podczas

miksowania, co zwiększa komfort pracy, w

szczególności rano.

Łatwe czyszczenie

Łatwe czyszczenie

Możliwość mycia w zmywarce

Oprócz korpusu wszystkie elementy można

myć w zmywarce

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Ubijak, tamper, broszura z

przepisami

Informacje ogólne

Liczba ustawień prędkości: 10

Wstępnie ustawione programy: 5

Charakterystyka produktu: Automatyczne

wyłączanie, Schowek na przewód, Możliwość

mycia w zmywarce, Wyświetlacz LED,

Wyłącznik, Funkcja pulsacji, Regulacja

prędkości, Zdejmowana pokrywka

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Dane techniczne

Długość przewodu: 1,2 m

Moc: 2000 W

Obr./min — blender (maks.): 45 000 obr./min

Napięcie: 200–230 V

Efektywna pojemność: 2.0 L

Wykończenie

Materiał akcesoriów: Tworzywo ABS

Materiał dzbanka: Tritan

Materiał korpusu: Stal szlachetna
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