
 

 

Philips
Blender próżniowy 
wysokoobrotowy z 2 
bidonami

1400 W, 35 000 obr./min
Technologia próżniowa
Aksamitna konsystencja, świeżość 
do 8h
3x więcej witaminy C, moc 
składników odżywczych

HR3756/00

Ś
R
Za

pró

sm

utl
wieższe koktajle przez cały dzień*
ewolucja w blendowaniu - zastosowanie próżni
chowaj świeżość zdrowego koktajlu przez cały dzień dzięki wysokoobrotowemu blenderowi 

żniowemu. Przygotuj zdrowe przekąski przed wyjściem i ciesz się ich świeżością i niezmienionym 

akiem przez cały dzień! Zaawansowana technologia blendowania próżniowego Philips zapobiega 

enianiu składników, przedłużając ich świeżość.

Prosta obsługa
• Zdejmowane ostrza ułatwiają płukanie
• Dzbanek blendera można myć w zmywarce
• Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby włączyć program

Gwarancja wysokiej jakości
• 2-letnia światowa gwarancja

Uwalnia miliony składników odżywczych
• Do 35 000 obr./min
• Zaawansowana technologia blendowania ProBlend 6 3D
• Wydajny silnik o mocy 1400 W zapewnia aksamitnie gładką konsystencję

Aksamitna konsystencja dzięki zastosowaniu próżni
• Tryb ręczny z regulacją prędkości
• Pogram do blendowania próżniowego i przygotowywania koktajli
• 2 praktycznie nietłukące się tritanowe dzbanki



 Technologia próżniowa
Technologia próżniowa wysysa powietrze z 
dzbanka i tworzy w nim środowisko o 
obniżonej zawartości tlenu. Dzięki temu 
koktajle nie utleniają sie i pozostają świeże na 
dłużej*. Wystarczy tylko nacisnąć przycisk.

Wybór programu

3 programy do wyboru: blendowanie 
próżniowe, funkcja pulsacji i tryb kruszenia 
lodu. Przygotuj każdy koktajl, tak jak lubisz 
najbardziej.

Nietłukące się tritanowe dzbanki
Wszyscy lubimy koktajle! W 2-litrowym 
dzbanku blendera Philips o roboczej 
pojemności 1,8l bez trudu przygotujesz koktajl 
dla całej rodziny!

Wybierz prędkość blendowania

Od delikatnego blendowania miękkich 
owoców po dynamiczne rozdrabnianie 
twardszych owoców, warzyw i orzechów. 
Dzięki ustawianym ręcznie poziomom 
prędkości, wybór należy do Ciebie.

Większa moc zapewnia gładką 
konsystencję

Dokładniejsze blendowanie owoców i warzyw 
dzięki silnikowi o mocy 1400 W.

Uwalnia więcej składników odżywczych

Stworzyliśmy technologię ProBlend 6 3D, 
dzięki której wszystkie składniki koktajlu są 
dokładnie zblendowane, a składniki odżywcze 
zostają uwolnione z owoców, warzyw i 
orzechów. Dzięki temu są one łatwo 
przyswajane przez organizm.

Do 35 000 obr./min

Prędkość 35 000 obr./min zapewnia dokładne 
blendowanie i jeszcze zdrowsze koktajle

Bezpieczne i łatwe mycie w zmywarce

Wszystkie odłączane części blendera firmy 
Philips można myć w zmywarce — z wyjątkiem 
ostrzy, które można łatwo opłukać. Podstawę 
blendera wystarczy przetrzeć w razie 
potrzeby.

Zdejmowane ostrza blendera

Aby wyczyścić ostrza blendera, wystarczy 
odłączyć je od dzbanka blendera i opłukać. Nie 
można ich myć w zmywarce, aby się nie stępiły.

4 programy - 4 przyciski

Jedno naciśnięcie przycisku zapewnia dostęp 
do 4 programów: odsysania powietrza w celu 
wytworzenia próżni, blendowania 
próżniowego i klasycznego oraz kruszenia 
lodu.
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Zalety
Blender próżniowy wysokoobrotowy z 2 bidonami
1400 W, 35 000 obr./min Technologia próżniowa, Aksamitna konsystencja, świeżość do 8h, 3x więcej wita-
miny C, moc składników odżywczych



Data wydania 2023-05-17

Wersja: 2.2.1

EAN: 87 10103 92823 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Kraj pochodzenia
• Wyprodukowano w: Chiny

Akcesoria
• W zestawie: Dzbanek, Kubek pomiarowy, Książka 

z przepisami, Nóż do kruszenia lodu, Poręczna 
butelka

Dane techniczne
• Moc: 1400 W
• Długość przewodu: 1 m
• Pojemność dzbanka: 2.2 L
• Pojemność robocza blendera: 1,8 L
• Obr./min — blender (maks.): 35 000 obr./min

Projekt
• Kolor: Metaliczny

Ogólne dane techniczne
• Liczba poziomów prędkości: Regulowane
• Charakterystyka produktu: Automatyczne 

wyłączanie, Schowek na przewód, Możliwość 
mycia w zmywarce, Stopy antypoślizgowe, 
Wyłącznik, Tętno, Zróżnicowana szybkość, 
Zdejmowana pokrywka

• Wstępnie ustawione programy: 4
• Przycisk próżniowego przygotowywania koktajli
• Najważniejsza funkcja: ProBlend 6 3D

Wykończenie
• Materiał korpusu głównego: Stal szlachetna
• Materiał ostrza: Stal szlachetna
• Materiał dzbanka: Tritan

Serwis
• 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój
• Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
• Instrukcja obsługi: Papier w 100 procentach z 

recyklingu
•
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Dane techniczne
Blender próżniowy wysokoobrotowy z 2 bidonami
1400 W, 35 000 obr./min Technologia próżniowa, Aksamitna konsystencja, świeżość do 8h, 3x więcej wita-
miny C, moc składników odżywczych

* W porównaniu z blendowaniem bez użycia technologii próżniowej w 
modelu Philips HR3752; test przeprowadzony w niezależnym 
laboratorium w listopadzie/grudniu 2017 r.

http://www.philips.com

