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1400 W

ProBlend 6 3D

1,8 l steklena posoda

2 lončka

 

HR3655/00

50 % bolj gladko mešanje*
80 % uporabnikov spodbudi k uživanju več sadja in zelenjave*

S 3D-tehnologijo ProBlend 6, 1400 vati moči in hitrostjo do 35.000 vrt/min lahko

pripravljate bolj gladke napitke in mešanice z ravno pravim okusom in teksturo.

Dokazano motivira uporabnike k pogostejšemu uživanju sadja in zelenjave v

njihovi prehrani.

Sprosti vse hranilne snovi

Zmogljiv 1400-vatni motor za gladkejše mešanje

Napredna tehnologija mešanja ProBlend 6 3D

Do 35.000 vrt/min

Tekoče mešanje za enostavno pripravo domačih sadnih napitkov

Steklena posoda

2 praktično nezlomljiva tritanska lončka

Ročni način z različnimi hitrostmi

Prednastavljen program za napitke

Enostavna uporaba

Posoda mešalnika je primerna za pomivalni stroj

Snemljiva rezila za enostavno spiranje

Kakovost zagotovljena

2-letna mednarodna garancija



Mešalnik HR3655/00

Značilnosti

Več moči za boljše rezultate mešanja.

1400-vatni motor omogoča gladkejše mešanje

sadja in zelenjave.

Sprosti več hranljivih snovi

Tehnologijo ProBlend 6 3D smo razvili, da

lahko omogočimo fino mešanje vseh sestavin v

napitku. Tako se iz celic sadja, zelenjave in

oreškov sprostijo hranilne snovi, ki jih telo tako

lažje zaužije.

Do 35.000 vrt/min

35.000 vrt/min za izjemno mešanje in še bolj

zdrave napitke

Velika posoda mešalnika

Vsi obožujemo okusne napitke. Z našo 2-litrsko

stekleno posodo z delovno zmogljivostjo 1,8

litra lahko pripravljate napitke za celo družino.

2 tritanska lončka

Napitek si pripravite kar v lončku za pitje in ga

vzemite s sabo. Mešalnik ima 2 močna

tritanska lončka prostornine 600 ml, v katerima

si lahko pripravite napitke in ju enostavno

spravite v torbo ali nahrbtnik za na pot.

Izberite hitrost mešanja

Primeren za nežno mešanje mehkega sadja,

hkrati pa ima dovolj moči za učinkovito

mešanje tršega sadja in zelenjave. Z ročnimi

nastavitvami hitrosti lahko sami izberete

želeno moč.

Prednastavljen program za napitke

Prednastavljen program za hitre doma

pripravljene napitke.

Primerno za pomivalni stroj

Vsi snemljivi deli Philipsovega mešalnika so

primerni za pomivalni stroj, razen rezilne

enote, ki jo lahko enostavno sperete. Podstavek

po potrebi obrišite.

Snemljiva rezila mešalnika

Rezila mešalnika za čiščenje enostavno

odstranite iz posode mešalnika in jih sperite.

Ne smete pa jih pomivati v pomivalnem stroju,

da ostanejo ostri.

Obljubljamo kakovost

Z našimi mešalniki vam nudimo 2-letno

garancijo povsod po svetu, s čimer vam hkrati

zagotavljamo dolgotrajno kakovost in

delovanje.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Dodatna oprema

Priloženo: Posoda, 2 lončka

Država porekla

Izdelano na: Kitajskem

Splošne specifikacije

Značilnosti izdelka: Samodejni izklop,

Shranjevanje kabla, Primerno za pomivalni

stroj, Prostor za shranjevanje kabla, Zaslon

LED, Pulzno, Različne hitrosti, Lučka vklopa

Servis

2-letna mednarodna garancija

Tehnične specifikacije

Prostornina posode: 1,8 L

Napajanje: 1400 W

Hitrost vrtenja mešalnika (največ):

35.000 vrt/min

Napetost: 200–230 V

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 190 x 176 x

425 mm

Površina

Posoda: Steklo

Material glavnega ohišja: Kovina

 

* Preskusi v neodvisnem laboratoriju v primerjavi z

modelom Philips Avance HR2195

* Preskus je opravila neodvisna agencija za potrošniške

raziskave med 100 potrošniki v Nemčiji in Koreji na

osnovi rezultatov štiritedenskega testiranja na domu.
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