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реоткрийте блендирането – с вакуум
слаждавайте се на здравословни смутита през целия ден с нашия вакуумен блендер. 
о сте в движение, използвайте бутилката "on the go", за да вземате със себе си 
равословни закуски, които се запазват свежи и вкусни, както в момента на приготвяне

Лесна употреба
• Разглобяеми ножове за лесно почистване
• Подходяща за съдомиялна машина кана на блендера
• Едно натискане за предварително зададени програми

Гарантирано качество
• 2-годишна световна гаранция

Извлича милиони хранителни вещества
• До 35 000 об/мин
• Усъвършенствана технология за блендиране ProBlend 6 3D
• Мощен 1400 W мотор за по-гладко блендиране

Гладко блендиране с вакуум
• Ръчен режим с различна скорост
• Предварително зададена програма за блендиране с вакуум и за смутита
• 2 кани с чаши от тритан, които са на практика нечупливи
• Вакуумна технология



 Вакуумна технология
Вакуумната технология засмуква кислорода 
от каната преди блендиране. Резултатите се 
виждат в крайния резултат: по-малко 
мехурчета, по-малко пяна, по-малко 
отделяне на сок. Смутито остава свежо за 
по-дълго време.

Настройка на програма

Избирайте измежду 3 програми: смути с 
вакуум, пулсиране, разбиване на лед. 
Пригответе всяко смути, което пожелаете.

Кани с чаши Tritan
Всеки обича хубаво смути! Нашата 2-
литрова кана от кополиестер тритан е с 
капацитет от 1,8 литра, за да правите 
смутита за цялото семейство.

Изберете скоростта на блендиране

От нежно пасиране за меки плодове до 
мощно блендиране за по-твърди плодове и 
зеленчуци. Това зависи от вас с нашите 
променливи ръчни опции за скорост.

Допълнителна мощност за по-гладко 
блендиране

По-фино блендиране на плодове и 
зеленчуци благодарение на нашия мотор с 
мощност 1400 W.

Отключва повече хранителни 
вещества

Разработихме нашата технология ProBlend 
6 3D, за да гарантираме, че всички съставки 
на вашето смути са фино пасирани – така че 
хранителните вещества в плодовете, 
зеленчуците и ядките са отключени от 
клетъчната структура и лесно се абсорбират 
от тялото ви.

До 35 000 об/мин

До 35 000 об/мин за отлично блендиране и 
дори още по-здравословни смутита

Подходящо за съдомиялна машина, 
лесно за почистване

Всички разглобяеми части на вашия блендер 
Philips са подходящи за миене в съдомиялна 
машина – с изключение на режещия блок, 
който може лесно да се изплаква с вода. 
Основата може да се почисти с кърпа, ако е 
необходимо.

Разглобяеми ножове на блендера

За да почистите ножовете на блендера, 
просто ги отделете от каната на блендера и 
ги изплакнете. Въпреки това, ножовете не 
могат да се почистват в съдомиялната 
машина, за да се запази тяхната острота.
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Държава на произход
• Произведено в: Китай

Аксесоари
• Включено: Кана, Мерителна чаша, Книжка с 
рецепти, Нож за трошене на лед, Бутилка "On 
the Go"

Технически спецификации
• Дължина на кабела: 1 м
• Захранване: 1400 W
• Капацитет – буркан: 2,2 л
• Работен капацитет – буркан: 1,8 л
• Об/мин – пасатор (макс.): 35 000 об/мин

Дизайн
• Цвят: Метална

Общи спецификации
• Характеристики на продукта: Автоматично 
изключване, Прибиране на кабела, Безопасни за 

миялна машина, Неплъзгащи се крачета, Ключ за 
вкл./изкл, Импулс, Променлива скорост, 
Подвижен капак

• Брой настройки за скоростта: Променлива
• Предварително зададени програми: 4
• Бутон за смутита с вакуум: да
• Ключова функция: ProBlend 6 3D

Покритие
• Материал на основното тяло: SS
• Материал – нож: Неръждаема стомана
• Материал – буркан: Tritan

Сервизно обслужване
• 2-годишна световна гаранция

Устойчивост
• Опаковка: > 95% рециклирани материали
• Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

•
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* В сравнение с пасиране без използване на функцията вакуум при 
Philips HR3752: тестът е проведен в независима лаборатория 
през ноември/декември 2017 г.

http://www.philips.com

