
 

Blender med 2 ta-
med-muggar

Avance Collection

 
Kraftfull höghastighetsmotor på
1400 W

35 000 varv per minut

2 l glasbehållare

2 st ta-med mini mixers ingår

 

HR3655/00

Blender med hög hastighet och stilren design

Två praktiska ta-med-muggar i tritan

Philips serie höghastighetsblenders är den nya generationen blenders. Denna

blender i Avance Collection har ett varvtal på 35.000 varv per minut vilket är bra

även för mycket hårda ingredienser. Gör krämiga smoothies, mandelmjölk eller till

exempel nötsmör. Den här höghastighetsblendern kommer med två smidiga ta-

med mini mixers. Du kan mixa din smoothie direkt i själva ta-med mixern, och bara

vända på den, sätta på locket och ta med den!

Frigör miljontals näringsämnen

Kraftfull 1 400 W-motor för finare mixningar

Avancerad ProBlend 6 3D-mixningsteknik

Upp till 35 000 varv/min

Jämn mixning ger enkelt hemgjorda smoothies

Glasbehållare

2 praktiskt taget oförstörbara drickmuggar

Manuellt läge med variabel hastighet

Förinställda program för smoothies samt för iskross

Lättanvänt

Mixerbehållaren kan maskindiskas

Löstagbara blad som är lätta att rengöra

Kvalitetsgaranti

2 års global garanti
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Funktioner

Mer kraft för ett slätare resultat

Mer finmixade frukter och grönsaker, tack vare

vår 1 400 W-motor.

Frigör mer näringsämnen

Vi har utvecklat våra ProBlend 6 3D-teknik för

att säkerställa att alla ingredienser i din

smoothie blir fint mixade - så att

näringsämnena i frukt, grönsaker och nötter

frigörs från sin cellstrukturen och enkelt kan

absorberas av kroppen.

Upp till 35 000 varv/min

35 000 varv/min för en utmärkt mixning och

ännu nyttigare smoothies

Mixerbehållare med hög kapacitet

Alla älskar en riktigt bra smoothie! Vår

tvålitersbehållare i glas har en arbetskapacitet

på 1,8 liter för smoothies till hela familjen.

Två drickmuggar

Gör din smoothie direkt i drickmuggen och ta

den med dig! Vår mixer levereras med 2 tåliga

600 ml stora drickmuggar som låter dig göra

smoothies direkt i glaset och som enkelt går att

transportera i din väska eller ryggsäck.

Välj din mixningshastighet

Från varsam mixning för mjuka frukter – till

rejäl kraft för hårdare frukter och grönsaker.

Valet är upp till dig tack vare vår manuella

hastighetskontroll.

Förinställda program för smoothies samt för

iskross

Gör silkeslena smoothies med ett smidigt

förinställt program för smoothies. Det krävs

olika hastigheter, motorstyrka och

tidsinställning för att krossa is jämfört med att

göra en sås eller krämig smoothie. Blendern

kommer med förinställda program, som gör det

lättare att uppnå perfekt resultat.

Diskmaskinssäker, lätt att rengöra

Alla löstagbara delar av Philips-mixern kan

diskas i diskmaskin - bortsett från knivenheten,

som enkelt kan sköljas ren. Basenheten kan

torkas ren om det behövs.

Löstagbara mixerblad

Rengör mixerns blad genom att lossa dem helt

från mixerbehållaren och skölja dem. Bladen

kan inte diskas i diskmaskin, eftersom de

förlorar sin skärpa.

Vårt löfte om kvalitet

Våra mixrar ger dig 2 års global garanti - vår

garanti för lång hållbarhet och funktion.

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.



Blender med 2 ta-med-muggar HR3655/00

Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Behållare, Två drickmuggar

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: Automatisk avstängning,

Sladdförvaring, Tål att maskindiskas, Inbyggd

sladdförvaring, LED-skärm, Puls, Justerbar

hastighet, Strömlampa

Service

2 års världsomfattande garanti

Tekniska specifikationer

Kapacitet, behållare: 1,8 L

Effekt: 1 400 W

Varv/min mixer (max): 35 000 Varv/min

Spänning: 200-230 V

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 190 x 176 x

425 mm

Legering

Behållare, material: Glas

Material i huvudenhet: Metall

 

* Oberoende labbtestning jämfört med Philips Avance

HR2195

* Undersökningen genomfördes under fyra veckor av ett

oberoende forskningsinstitut med 100 konsumenter i

hemmen i Tyskland och Korea
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