
 

 

Philips Avance Collection
Mixér

1400 W
Čepeľ ProBlend 6 3D
2 l sklená nádoba

HR3652/00
O 50 % jemnejšie mixovanie*

80 % používateľov motivuje konzumovať viac ovocia a zeleniny*

Vďaka technológii ProBlend 6 3D, výkonu 1 400 wattov a rýchlosti až 35 000 ot./min si 
vychutnáte jemnejšie kokteily a smoothies s ideálnou chuťou a textúrou. Bolo dokázané, 
že motivuje používateľov k zvýšeniu podielu ovocia a zeleniny v strave.

Ľahké používanie
• Nádoba mixéra bezpečné umývateľná v umývačke
• Odnímateľné čepele na jednoduché čistenie

Zaručená kvalita
• 2-ročná celosvetová záruka

Jemné mixovanie na jednoduchú výrobu domácich smoothie
• Veľká sklenená nádoba na prípravu smoothie, s ktorými sa môžete podeliť
• Manuálny režim s viacerými rýchlosťami
• Predvolený program na smoothie

Uvoľňuje milióny živín
• Výkonný 1 400 W motor na jemnejšie mixovanie
• Pokročilá technológia mixovania ProBlend 6 3D
• Až 35 000 ot./min



 Viac výkonu na jemnejšie mixovanie

Jemnejšie mixovanie ovocia a zeleniny vďaka 
nášmu 1 400 W motoru.

Uvoľňuje viac živín

Technológiu ProBlend 6 3D sme vyvinuli, aby 
dokázala jemne rozmixovať všetky suroviny vo 
vašom smoothie, vďaka čomu sa živiny 
z ovocia, zeleniny a orechov uvoľnia 
z bunkovej štruktúry a vaše telo ich bude môcť 
jednoducho vstrebať.

Až 35 000 ot./min

35 000 ot./min na dokonalé mixovanie 
a zdravšie nápoje smoothie

Veľká sklenená nádoba

Veľká 2-litrová nádoba má pracovný objem 1,8 
litra na prípravu jemne rozmixovaných 
smoothie, s ktorými sa môžete podeliť s celou 
rodinou alebo si ich odložiť na neskôr.

Nastavte si rýchlosť mixovania

Od jemného mixovania mäkkého ovocia až po 
vysoký výkon na tuhšie ovocie a zeleninu. 
Vďaka možnosti zmeny rýchlosti je to celé na 
vás.

Predvolený program na smoothie

Predvolený program na smoothie zjednoduší 
domácu výrobu nápojov smoothie.

Bezpečné umývanie v umývačke riadu, 
jednoduché čistenie

Všetky odpojiteľné diely mixéra Philips je 
možné umývať v umývačke riadu s výnimkou 
nástavca s čepeľami, ktorý je možné 
jednoducho vyčistiť opláchnutím. V prípade 
potreby je podstavec možné utrieť.

Odnímateľné čepele mixéra

Ak chcete vyčistiť čepele mixéra, jednoducho 
ich odpojte od nádoby mixéra a opláchnite. 
Čepele však nie je možné čistiť v umývačke 
riadu, aby nestratili ostrosť.

Náš prísľub kvality

Využite 2-ročnú celosvetovú záruku na naše 
mixéry, ktorá vám garantuje dlhodobú kvalitu 
a funkčnosť.
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Hlavné prvky
Mixér
1400 W Čepeľ ProBlend 6 3D, 2 l sklená nádoba
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Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Čína

Technické špecifikácie
• Napätie: 200 – 230 V
• Príkon: 1400 W
• Kapacita nádoby: 1,8 L
• Ot./min. mixér (max.): 35 000 Otáčok za minútu

Všeobecné špecifikácie
• Vlastnosti produktu: Automatické vypnutie, 

Odkladanie kábla, Vhodné na čistenie v umývačke 
riadu, Integrovaný priestor na uloženie kábla, LED 
displej, Pulzná funkcia, Variabilná rýchlosť, 
Kontrolka zapnutia

Povrchová úprava
• Materiál hlavnej časti: Kov
• Materiál nádoby: Sklo

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka
•
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Technické údaje
Mixér
1400 W Čepeľ ProBlend 6 3D, 2 l sklená nádoba

* Výsledky nezávislého laboratórneho testu v porovnaní s mixérom 
Philips Avance HR2195

* Test uskutočnený nezávislou spotrebiteľskou výskumnou agentúrou 
na základe 4-týždňového testu vykonaného v 100 domácnostiach 
v Nemecku a Kórei

http://www.philips.com

