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2000 W

45000 RPM

 
HR3868/00

Beneficiază de mai mulţi nutrienţi
Eliberează 97 % din substanţele nutritive din fructe şi legume

Blenderul de mare viteză cu tehnologie de eliberare a nutrienţilor ProBlend Extreme eliberează 97 % din

substanţele nutritive din fructe şi legume*

Eliberează nutrienţii din celule pentru a fi absorbiţi de corp

Putere mare de 2000 W şi 45000 RPM

Tehnologie ProBlend Extreme

Amestecare fină pt a prepara cu uşurinţă smoothie-uri acasă

Nutriţioniştii au ales 40 de reţete de smoothie-uri pentru nevoile tale

Vas din tritan de 2 l pentru aportul zilnic de substanţe nutritive şi de fibre

Ecran digital UI cu 5 moduri preprogramate

Mod manual cu opţiuni de viteză variabilă

Uşurinţa utilizării şi garanţia calităţii

Are 2 ani garanţie

Uşor de curăţat

Poate fi spălat în maşina de spălat vase, cu excepţia unităţii principale

Funcţie de operare silenţioasă

Dom cu reducerea zgomotului pentru procesare mai silenţioasă



Blender de mare viteză Innergizer HR3868/00

Repere

Procesare puternică

Amestecare puternică la 2000 W şi 45000

RPM

Tehnologie ProBlend Extreme

Tehnologia de eliberare a substanţelor nutritive

„ProBlend Extreme” eliberează substanţele

nutritive din celule, pentru a fi absorbite de

corp.

Sfaturi şi reţete sănătoase

Nutriţioniştii au ales 40 de reţete de smoothie-

uri pentru nevoile tale.

Vas din tritan de 2 l

Vas din tritan de 2 l pentru aportul zilnic de

substanţe nutritive şi de fibre

Ecran digital UI

Ecran digital UI cu 5 moduri preprogramate şi

mod manual cu opţiuni de viteză variabilă.

Mod manual

Mod manual cu opţiuni de viteză variabilă

2 ani garanţie

Are 2 ani garanţie

Sistem de operare mai silenţioasă

Dom cu reducerea zgomotului pentru procesare

mai silenţioasă şi comoditate în utilizare, în

special dimineaţa.

Uşor de curăţat

Uşor de curăţat

Lavabil în maşina de spălat vase

Poate fi spălat în maşina de spălat vase, cu

excepţia unităţii principale

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Accesorii

Incluse: Compactor

Ţara de origine

Fabricat în: China

Specificaţii generale

Număr setări de viteză: 10

Programe prefix: 5

Caracteristicile produsului: Oprire automată,

Sistem depozitare cablu, Lavabil în maşina de

spălat vase, Afişaj cu LED-uri, Comutator

pornit/oprit, Puls, Viteze variabile, Capac

detaşabil

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Durabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1,2 m

Alimentare: 2000 W

Turaţie blender (max): 45000 RPM

Tensiune: 200-230 V

Capacitate totală: 2,0 l

Finisaj

Materialul accesoriilor: Plastic ABS

Material vas: Tritan

Material corp principal: Oţel inoxidabil

* Test realizat de un laborator independent în mai 2016,

cu pere, căpşuni, sfeclă şi roşii

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei

2019‑04‑02

Versiune: 6.0.1

EAN: 08 71010 37807 86

www.philips.com

http://www.philips.com/

