Philips Avance Collection
Високоскоростен
блендер Innergizer

2000 W
45 000 RPM
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Отключете повече хранителни вещества
Извлечете 97% от хранителните вещества в плодовете и зеленчуците
Високоскоростен блендер с технология ProBlend Extreme – извлича 97% от
хранителните вещества в плодовете и зеленчуците*
Гладко пасиране за лесни, домашно приготвени смутита
• 2-литрова кана от Tritan за всекидневен прием на хранителни вещества и фибри
• Екран с дигитален интерфейс с 5 предварително програмирани режима
• Ръчен режим с различни опции за скорост
• Диетолозите избраха 40 рецепти за смутита, които да отговорят на нуждите ви
Лесна употреба и гарантирано качество
• Предоставя се с 2 години гаранция
• Подходящ за съдомиялна без основния блок
• Лесно почистване
Функция за тиха работа
• Комфортен тих купол за намаляване на шума от пасиране
Извлича хранителни вещества за усвояване от тялото
• Мощност от 2000 W и 45 000 RPM
• Технология ProBlend Extreme

HR3868/00

Високоскоростен блендер Innergizer
2000 W 45 000 RPM

Акценти
Мощно пасиране

Екран с дигитален интерфейс

Функция за по-тиха работа
Комфортен тих купол за намаляване на
шума от пасиране за удобна употреба,
особено сутрин.
Лесно почистване

Мощно пасиране с 2000 W и 45 000 RPM
Технология ProBlend Extreme
Технологията ProBlend Extreme отключва
хранителните вещества от клетките, за да
бъдат усвоени от тялото.
Здравословни съвети и рецепти

Екран с дигитален интерфейс с 5
предварително програмирани режима и
ръчен режим с различни опции за скорост.
Ръчен режим
Лесно почистване
Възможно почистване в съдомиялна
машина

Диетолозите избраха 40 рецепти за
смутита, които да отговорят на нуждите ви.

Ръчен режим с различни опции за скорост
2 години гаранция

2-литрова кана от Tritan

Подходящ за съдомиялна без основния
блок

Предоставя се с 2 години гаранция
2-литрова кана от Tritan за всекидневен
прием на хранителни вещества и фибри
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Спецификации
Технически спецификации

•
•
•
•
•
•
•

Дължина на кабела: 1,2 m
Волтаж: 200 – 230 V
Произведено в: Китай
Включено: Тампер
Захранване: 2000 W
Брой настройки за скоростта: 10
Характеристики на продукта: Автоматично
изключване, Прибиране на кабела, Възможно
почистване в съдомиялна машина, LED дисплей,
Ключ за вкл./изкл., Импулсно, Променлива
скорост, Подвижен капак
• Предварително зададени програми: 5
• Ефективна вместимост: 2,0 l
• Об/мин – пасатор (макс.): 45 000 r/min

Дата на издаване
2021-08-31
Версия: 1.0.2

EAN: 08 71010 37807 86

Покритие

• Материал на аксесоарите: ABS пластмаса
• Материал на основния корпус: Неръждаема
стомана
• Материал – буркан: Tritan

Сервизно обслужване

• 2-годишна световна гаранция

Устойчивост

• Ръководство за потребителя: 100% рециклирана
хартия
• Опаковка: > 95% рециклирани материали
•

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.
Спецификациите могат да се променят без
предупреждение. Търговските марки са собственост
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* Тестът е проведен от независима лаборатория през май 2016 г с
круша, ягода, цвекло, домат

