Předprodejní letáček pro země: Česká republika (2018, Prosinec 28)
Vysokorychlostní mixér Innergizer
• 2000 W
• 45 000 ot./min

HR3868/00

Získejte více živin
Uvolněte 97 % živin z ovoce a zeleniny
Vysokorychlostní mixér s technologií uvolňování živin ProBlend Extreme, která uvolní 97 % živin z ovoce a zeleniny*
Výhody

Uvolní živiny z buněk, které se absorbují v těle
• Výkonný 2000W motor se 45 000 ot./min
• Technologie ProBlend Extreme

Hladké mixování pro snadná domácí smoothie
• Odborník na výživu vybral 40 smoothie receptů podle vašich potřeb
• 2l tritanová nádoba pro každodenní příjem živin a vláknin
• Digitální displej UI s 5 předem naprogramovanými režimy
• Manuální režim s proměnlivým nastavením rychlosti

Garance snadného použití a kvality
• Včetně 2leté záruky
• Snadné čištění
• Výrobek s výjimkou hlavní jednotky lze mýt v myčce.

Funkce tichého provozu
• Protihluková kopule pro snížení hluku mixování

Avance Collection

Vlastnosti
Účinné mixování

Manuální režim

Účinné mixování díky 2000 W a 45 000 ot./min

Manuální režim s různým nastavením rychlosti

Technologie ProBlend Extreme

2letá záruka

Technologie ProBlend Extreme pro uvolňování živin získává živiny z buněk,
které se absorbují v těle.
Zdravotní tipy a recepty

Včetně 2leté záruky
Tišší systém provozu
Odborník na výživu vybral 40 smoothie receptů podle vašich potřeb.

Protihluková kopule pro snížení hluku mixování pro pohodlné používání
především ráno

2l tritanová nádoba

Snadné čištění

Digitální displej UI

Vhodné do myčky

Digitální displej UI s 5 předem naprogramovanými režimy a manuálním
režimem s proměnlivým nastavením rychlosti

Výrobek s výjimkou hlavní jednotky lze mýt v myčce.

Specifikace
Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění.
Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Příslušenství
Včetně
Země původu
Vyrobeno v

Číně

Obecné specifikace
Počet rychlostních
stupňů
Programy předvoleb
Vlastnosti výrobku

Pulzní
Variabilní rychlost
Odnímatelné víko

Sklenice

10
5
Automatické vypnutí
Úložný prostor pro kabel
Vhodné do myčky
Displej LED
Vypínač

Servis
2letá celosvětová
záruka

Ano

Podpora udržitelného rozvoje
Balení
Uživatelská příručka

>90 % recyklovaných materiálů
100% recyklovaný papír

Technické údaje
Délka kabelu

1,2 m
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Avance Collection
Spotřeba
Ot./min – mixér
(max)
Napětí
Využitelná kapacita

2000 W
45 000 Ot./min

EAN
Počet zahrnutých
výrobků
Země původu
Kód harmonizovaných systémů

200–230 V
2,0 L

Povrchová úprava
Materiál příslušenství
Materiál nádoby
Materiál hlavního těla

CN
850940

Vnější obal

Plast ABS
Tritan
Nerezová ocel

Délka
Šířka
Výška
Hrubá hmotnost
EAN
Počet spotřebitelských balení

Rozměry balení
Výška
Šířka
Hloubka
Čistá hmotnost
Hrubá hmotnost

08710103780786
1

60,00 cm
33,00 cm
28,50 cm
6,95 kg
8,10 kg

35,00 cm
30,00 cm
61,00 cm
8,92 kg
18710103780783
1

* Test provedený nezávislou laboratoří v květnu 2016 s hruškami, jahodami, červenou řepou a rajčaty
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