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Philips Innergizer är den nya generationen blenders
Frigör upp 97 % av näringsämnena i frukt och grönsaker

Philips High Speed Blender Innergizer är den nya generationen blenders. Med ett varvtal på upp till 45.000 varv

per minut är höghastighetsblendern Innergizer bra även för mycket hårda ingredienser, till och med

avocadokärnor. Gör krämiga smoothies, släta soppor eller fräsch sorbet. 2-literskannan är i det praktiskt taget

oförstörbara materialet tritan med en ljuddämpande kåpa för en nästintill ljudlös mixning. Innergizern har en

stilren design med digital display.

Frigör näringsämnen från celler för absorbering av kroppen

Mycket kraftfull höghastighetsmixning - 45 000 varv/min

Philips ProBlend Extreme-teknologi

Jämn mixning ger enkelt hemgjorda smoothies

40 smoothiesrecept utvalda av dietist efter dina behov

2-literskannan är i det praktiskt taget oförstörbara materialet tritan.

Stilren design med digital display

Manuellt läge med justerbara hastighetsalternativ

Användarvänlig och garanterad kvalitet

Levereras med två års garanti

Blendern är otroligt enkel att rengöra, kannan går att diska i maskin.

Säker att diska i maskin och otroligt hållbar

Tyst drift

Ljuddämpande kåpa för en tystare mixning



Blender Innergizer HR3868/00

Funktioner

Mycket kraftfull höghastighetsmixning - 45

000 varv/min

Den här Philips blendern har hela 2 000 W

och bladen rör sig 45 000 varv per minut, vilket

ger en otroligt hög prestanda. Du kan gör

rismjöl av ris på under minuten, till och med

pulverisera en avocadokärna på nolltid.

Teknologin i Innergizern heter ProBlend

Extreme gör det lätt att göra krämiga läckra

smoothies fullpackade med näringsämnen!

Philips ProBlend Extreme-teknologi

ProBlend Extreme-teknologin möjliggör det

höga varvtalet i blendern. Blendern pulveriserar

hårda ingredienser och bryter ner cellväggarna

i råvaran vilket frigör en högre andel av

näringsämnen, till exempel karotenoider,

Vitamin A och C. Dessa är särskilt bra för din

hjärthälsa och immunförsvaret. Tillsätt

näringsrika ingredienser som avocadokärna i

din smoothie utan problem, blendern mixar de

hårdaste ingredienserna.

Receptbok med Smoothies med på köpet!

Du får med en inspirerande receptbok med

krämiga smoothies när du köper en Philips

Innergizer. Recepten är framtagna av en

kostrådgivare och innehåller mängder av läckra

frukt- och grönsakssmoothies. Bara att börja

testa! Du kan även ladda ner Philips app

"Healthy Drinks" för att få fler hälsosamma

recept. Appen innehåller även utmaningar och

motivation för att förbättra din hälsa. Du får

också information om råvaror som är bra för just

ditt behov – exempelvis "Hair revitalizer" eller

"Detox". Dessutom kan du lätt lägga till

planerade recept i en inköpslista så du lätt

håller koll på vad du behöver köpa. Den

kostnadsfria appen är ett bra verktyg i din

vardag för att skapa mer hälsosamma rutiner!

2 l tritanbehållare

2-literskannan är i det praktiskt taget

oförstörbara materialet tritan.

Stilren design med digital display

Höghastighetsblendern har en digital display

med fem förprogrammerade lägen (smoothies,

iskross, mala nötter, soppa, sorbet) och

manuellt läge med justerbara hastigheter.

Manuellt läge

Manuellt läge med olika hastighetsalternativ

Två års garanti

Våra blenders är designade för att hålla länge.

Dessutom levereras blendern med en

tvåårsgaranti för extra säkerhet!

Ljuddämpande kåpa för en tystare mixning

Den ljuddämpande kåpan minskar ljudet från

höghastighetsmixern när du mixar. Detta gör att

du kan använda mixern utan att störa andra

lika mycket, det kan vara särskilt användbart på

tidiga morgnar när andra sover och du vill göra

en morgonsmoothie. En ljuddämpande kåpa är

vanligt bland mixers som används i

restaurangkök, nu gör vi denna praktiska

funktion tillgänglig även hemma!

Enkel att rengöra

Blendern är otroligt enkel att rengöra, kannan

går att diska i maskin.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Spatel

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer

Antal hastighetsinställningar: 10

Prefixprogram: 5

Produktfunktioner: Automatisk avstängning,

Sladdförvaring, Tål att maskindiskas, LED-

skärm, På/av-knapp, Puls, Justerbar hastighet,

Löstagbart lock

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 1,2 m

Effekt: 2 000 W

Varv/min mixer (max): 45 000 Varv/min

Spänning: 200-230 V

Effektiv kapacitet: 2,0 L

Legering

Material, tillbehör: Plast-ABS

Behållare, material: Tritan

Material i huvudenhet: Rostfritt stål

* Tester som utförts av ett oberoende laboratorium i maj

2016, med päron, jordgubbar, rödbetor och tomat
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