
 

 

Philips Avance Collection
Ekstremalny blender 
Innergizer o dużej 
prędkości

2000 W
45 000 obr./min

HR3868/00
Wydobądź więcej składników odżywczych
Uwolnij 97% składników odżywczych z owoców i warzyw
Szybkoobrotowy blender z technologią odblokowywania wartości odżywczych ProBlend 
Extreme uwalnia 97% składników odżywczych z owoców i warzyw*

Miksowanie na gładko i łatwe przygotowywanie domowych koktajli
• Tritanowy dzbanek o pojemności 2 l zapewniający dostęp do codziennej porcji wartości 

odżywczych i błonnika
• Cyfrowy ekran sterowania oferujący 5 wstępnie zaprogramowanych trybów
• Tryb ręczny z różnymi opcjami prędkości
• 40 wybranych przez dietetyka przepisów na koktajle zaspokajające Twoje potrzeby

Ease of Use & Quality Guaranteed
• Produkt z 2-letnią gwarancją
• Oprócz korpusu wszystkie elementy można myć w zmywarce
• Łatwość czyszczenia

Quiet operating function
• Kopuła wyciszająca zmniejsza hałas podczas miksowania

Unlocks nutrient from cells to be absorbed by body
• Duża moc 2000 W i 45 000 obr./min
• Technologia ProBlend Extreme



 Dokładne miksowanie

Wydajne mieszanie dzięki mocy 2000 W i 
45 000 obr./min

Technologia ProBlend Extreme
Technologia odblokowywania wartości 
odżywczych „ProBlend Extreme” uwalnia z 
komórek wartości odżywcze, które będą 
wchłaniane przez organizm.

Wskazówki dotyczące zdrowia i 
przepisy

40 wybranych przez dietetyka przepisów na 
koktajle zaspokajające Twoje potrzeby.

Tritanowy dzbanek 2 l

Tritanowy dzbanek o pojemności 2 l 
zapewniający dostęp do codziennej porcji 
wartości odżywczych i błonnika

Cyfrowy ekran sterowania

Cyfrowy ekran sterowania oferujący 5 
wstępnie zaprogramowanych trybów oraz tryb 
ręczny z różnymi opcjami prędkości.

Tryb ręczny

Tryb ręczny z różnymi opcjami prędkości

2 lata gwarancji

Produkt z 2-letnią gwarancją

Cichsza praca urządzenia
Kopuła wyciszająca zmniejsza hałas podczas 
miksowania, co zwiększa komfort pracy, w 
szczególności rano.

Łatwość czyszczenia

Łatwość czyszczenia

Możliwość mycia w zmywarce

Oprócz korpusu wszystkie elementy można 
myć w zmywarce
HR3868/00

Zalety
Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
2000 W 45 000 obr./min
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Kraj pochodzenia
• Wyprodukowano w: Chiny

Akcesoria
• W zestawie: Tamper

Dane techniczne
• Moc: 2000 W
• Napięcie: 200–230 V
• Długość przewodu: 1,2 m
• Efektywna pojemność: 2.0 L
• Obr./min — blender (maks.): 45 000 obr./min

Ogólne dane techniczne
• Liczba poziomów prędkości: 10
• Charakterystyka produktu: Automatyczne 

wyłączanie, Schowek na przewód, Możliwość 

mycia w zmywarce, Wyświetlacz LED, Wyłącznik, 
Tętno, Zróżnicowana szybkość, Zdejmowana 
pokrywka

• Wstępnie ustawione programy: 5

Wykończenie
• Materiał korpusu głównego: Stal szlachetna
• Materiał akcesoriów: Tworzywo ABS
• Materiał dzbanka: Tritan

Serwis
• 2 lata gwarancji

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

recyklingu
•

HR3868/00

Dane techniczne
Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
2000 W 45 000 obr./min

* Badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium w maju 
2016 r. na gruszkach, truskawkach, burakach i pomidorach

http://www.philips.com

