
 

 

Philips Avance Collection
Blender Innergizer

Kanna i innovativa materialet 

tritan

45 000 varv per minut, 2000 W

HR3868/00
Philips Innergizer är den nya generationen blenders
Frigör upp 97 % av näringsämnena i frukt och grönsaker
Philips High Speed Blender Innergizer är den nya generationen blenders. Med ett varvtal på upp till 

45.000 varv per minut är höghastighetsblendern Innergizer bra även för mycket hårda ingredienser, till 

och med avocadokärnor. Gör krämiga smoothies, släta soppor eller fräsch sorbet. 2-literskannan är i det 

praktiskt taget oförstörbara materialet tritan med en ljuddämpande kåpa för en nästintill ljudlös mixning. 

Innergizern har en stilren design med digital display.

Jämn mixning ger enkelt hemgjorda smoothies
• 2 l tritanbehållare för dagligt näringsintag
• Digital manöverskärm med fem förprogrammerade lägen
• Manuellt läge med justerbara hastighetsalternativ
• 40 smoothiesrecept utvalda av dietist efter dina behov

Ease of Use & Quality Guaranteed
• Levereras med två års garanti
• Tål maskindisk utom huvudenheten
• Lätt att rengöra

Quiet operating function
• Skyddskåpa för att minska ljudet från mixern

Unlocks nutrient from cells to be absorbed by body
• Kraftfull effekt på 2000 W och 45 000 varv/min



 Kraftfull mixning

Kraftfull mixning med 2 000 W och 45 000 
varv/min

ProBlend Extreme-teknik
"ProBlend Extreme nutrient release-teknik 
frigör näringsämnen från celler som ska 
absorberas av kroppen.

Hälsotips och recept

40 smoothiesrecept utvalda av dietist efter 
dina behov.

2 l tritanbehållare

2 l tritanbehållare för dagligt näringsintag

Digital manöverskärm

Digital manöverskärm med fem 
förprogrammerade lägen och manuellt läge 
med justerbara hastigheter.

Manuellt läge

Manuellt läge med olika hastighetsalternativ

Två års garanti

Levereras med två års garanti

Quieter-operativsystem
Skyddskåpa för att minska ljudet från mixer. 
Särskilt användbar på morgnarna.

Lätt att rengöra

Lätt att rengöra

Tål att maskindiskas

Tål maskindisk utom huvudenheten
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Tillbehör
• Medföljer: Tamper

Tekniska specifikationer
• Sladdlängd: 1,2 m
• Effekt: 2 000 W
• Spänning: 200-230 V
• Effektiv kapacitet: 2,0 L
• Varv/min mixer (max): 45 000 r/min

Ursprungsland
• Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer
• Antal hastighetsinställningar: 10
• Prefixprogram: 5

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet
• Förpackning: >90 % återvunnet material
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Allmänna specifikationer
• Produktfunktioner: Automatisk avstängning, 

Sladdförvaring, Tål att maskindiskas, LED-skärm, 
På/av-knapp, Puls, Justerbar hastighet, Löstagbart 
lock

Efterbehandling
• Material, tillbehör: Plast-ABS
• Material i huvudenhet: Rostfritt stål
• Behållare, material: Tritan
•
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* Tester som utförts av ett oberoende laboratorium i maj 2016, med 
päron, jordgubbar, rödbetor och tomat
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