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1400 W

ProBlend 6 3D

1,8 l stikla krūka

2 ceļojumu krūkas

 

HR3655/00

Par 50% smalkāka blendēšana
Motivē 80% patērētāju lietot uzturā vairāk augļu un dārzeņu*

Par 50% smalkāka blendēšana, salīdzinot ar Philips Avance blenderi. Ar 1400 vatu

jaudu, 35 000 apgr./min un Problend 6 3D total blendēšanas tehnoloģiju — 80%

patērētāju atzīst, ka tas motivē viņus lietot uzturā vairāk augļu un dārzeņu.

Ļauj iegūt miljoniem uzturvielu

Jaudīgs 1400 W motors smalkākai blendēšanai

Progresīvā blendēšanas tehnoloģija ProBlend 6 3D

Līdz 35 000 apgr./min

Vienmērīga blendēšana un viegla kokteiļu gatavošana

Stikla krūka

2 gandrīz nesaplēšamas tritāna krūkas

Manuālais režīms ar maināmiem ātrumiem

Augļu un dārzeņu kokteiļu gatavošanas programma

Vienkārša lietošana

Blendera krūku var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Noņemami asmeņi vieglai skalošanai

Garantēta kvalitāte

2 gadu garantija visā pasaulē



Blenderis HR3655/00

Izceltie produkti

Vēl jaudīgāks smalkākai blendēšanai

Smalkāka augļu un dārzeņu blendēšana,

pateicoties mūsu 1400 W motoram

Atbrīvo vairāk uzturvielu

Mēs izstrādājām mūsu ProBlend 6 3D

tehnoloģiju, lai garantētu, ka visas jūsu

kokteiļa sastāvdaļas ir smalki sablendētas,

tādējādi atbrīvojot no šūnu struktūras augļu,

dārzeņu un riekstu uzturvielas, ko jūsu

ķermenis viegli uzsūc.

Līdz 35 000 apgr./min.

35 000 apgr./min. izcilai blendēšanai un vēl

veselīgākiem kokteiļiem

Ietilpīga blendera krūka

Ikviens mīl labi pagatavotus kokteiļus! Mūsu

2 litru stikla krūkas gatavošanas ietilpība ir

1,8 litri — pagatavojiet gardus kokteiļus visai

ģimenei.

2 tritāna krūkas

Gatavojiet kokteili dzeršanai paredzētajā krūkā

un paņemiet to līdzi! Blendera komplektācijā

iekļautas 2 izturīgas 600 ml tritāna krūkas,

kurās var gatavot kokteiļus un kas ērti ietilpst

jūsu somā vai mugursomā.

Izvēlieties blendēšanas ātrumu

No saudzīgas blendēšanas mīkstiem augļiem

līdz papildu jaudai cietākiem augļiem un

dārzeņiem. Jūs varat to izvēlēties ar mūsu

maināmā manuālā ātruma opcijām.

Augļu un dārzeņu kokteiļu gatavošanas

programma

Augļu un dārzeņu kokteiļu gatavošanas

programma atvieglo augļu un dārzeņu kokteiļu

gatavošanu mājas apstākļos.

Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, viegla

tīrīšana

Visas jūsu Philips blendera noņemamās daļas

var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā —

izņemot asmeni, ko var vienkārši noskalot. Ja

nepieciešams, pamatni var noslaucīt.

Noņemami blendera asmeņi

Lai notīrītu blendera asmeņus, vienkārši

noņemiet tos no blendera krūkas un

noskalojiet. Tomēr, lai saglabātu asmeņu

asumu, tos nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā

mašīnā.

Mūsu kvalitātes solījums

Iegādājoties mūsu blenderus, jūs saņemsiet 2

gadu garantiju visā pasaulē — tā ir mūsu

ilgstošas kvalitātes un darbības garantija.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.



Blenderis HR3655/00

Specifikācijas

Piederumi

Iekļauts: Krūka, 2 ceļojumu krūkas

Izcelsmes valsts

Ražots: Ķīna

Vispārējas specifikācijas

Produkta funkcijas: Automātiskā izslēgšanās,

Mazgājams trauku mazg. mašīnā, Iebūvēta

vada glabātuve, LED displejs, Impulsa rež.,

Vairāki ātrumi, "Ieslēgts" indikators

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

Tehniskā specifikācija

Krūkas tilpums: 1,8 l

Jauda: 1400 W

Blendera apgr./min (maks.): 35 000 Apgr./min

Spriegums: 200-230 V

Svars un izmēri

Produkta izmēri (GxPxA): 190 x 176 x 425 mm

Apdare

Krūkas materiāls: Stikls

Galvenā korpusa materiāls: Metāls

 

* Neatkarīgas laboratorijas pārbaude, salīdzinājums ar

Philips Avance HR2195

* Pārbaudi veikusi neatkarīga patērētāju pētījumu

aģentūra, iesaistot 100 patērētājus 4 nedēļas ilgā

mājās veiktā pārbaudē Vācijā un Korejā.
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