
 

 

Philips Avance Collection
Blenderis

1400 W
ProBlend 6 3D
2 l stikla krūka

HR3652/00
Par 50% smalkāka blendēšana*

Motivē 80% patērētāju lietot uzturā vairāk augļu un dārzeņu*
Ar ProBlend 6 3D tehnoloģiju, 1400 vatu jaudu un līdz 35 000 apgr./min. baudiet smalkāk 
sablendētus kokteiļus un maisījumus ar vēlamo garšu un konsistenci. Pierādīts, ka motivē 
lietotājus iekļaut uzturā vairāk augļu un dārzeņu.

Lietošanas ērtums
• Blendera krūku var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
• Noņemami asmeņi vieglai skalošanai

Garantēta kvalitāte
• 2 gadu garantija visā pasaulē

Vienmērīga blendēšana un viegla kokteiļu gatavošana
• Liela izmēra stikla krūka smūtiju pagatavošanai ģimenei un draugiem
• Manuālais režīms ar maināmiem ātrumiem
• Augļu un dārzeņu kokteiļu gatavošanas programma

Ļauj iegūt miljoniem uzturvielu
• Jaudīgs 1400 W motors smalkākai blendēšanai
• Progresīvā blendēšanas tehnoloģija ProBlend 6 3D
• Līdz 35 000 apgr./min



 Vēl jaudīgāks smalkākai blendēšanai

Smalkāka augļu un dārzeņu blendēšana, 
pateicoties mūsu 1400 W motoram

Atbrīvo vairāk uzturvielu

Mēs izstrādājām mūsu ProBlend 6 3D 
tehnoloģiju, lai garantētu, ka visas jūsu kokteiļa 
sastāvdaļas ir smalki sablendētas, tādējādi 
atbrīvojot no šūnu struktūras augļu, dārzeņu 
un riekstu uzturvielas, ko jūsu ķermenis viegli 
uzsūc.

Līdz 35 000 apgr./min.

35 000 apgr./min. izcilai blendēšanai un vēl 
veselīgākiem kokteiļiem

Ietilpīga stikla krūka

Šīs liela izmēra krūkas tilpums ir 2 litri, un tās 
gatavošanas ietilpība ir 1,8 litri. Pagatavojiet tajā 
gardus, blendētus smūtijus visai ģimenei vai 
pagatavojiet tos ilgākam laikam vienā reizē.

Izvēlieties blendēšanas ātrumu

No saudzīgas blendēšanas mīkstiem augļiem 
līdz papildu jaudai cietākiem augļiem un 
dārzeņiem. Jūs varat to izvēlēties ar mūsu 
maināmā manuālā ātruma opcijām.

Augļu un dārzeņu kokteiļu gatavošanas 
programma

Augļu un dārzeņu kokteiļu gatavošanas 
programma atvieglo augļu un dārzeņu kokteiļu 
gatavošanu mājas apstākļos.

Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, 
viegla tīrīšana

Visas jūsu Philips blendera noņemamās daļas 
var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā — 
izņemot asmeni, ko var vienkārši noskalot. Ja 
nepieciešams, pamatni var noslaucīt.

Noņemami blendera asmeņi

Lai notīrītu blendera asmeņus, vienkārši 
noņemiet tos no blendera krūkas un 
noskalojiet. Tomēr, lai saglabātu asmeņu 
asumu, tos nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā 
mašīnā.

Mūsu kvalitātes solījums

Iegādājoties mūsu blenderus, jūs saņemsiet 2 
gadu garantiju visā pasaulē — tā ir mūsu 
ilgstošas kvalitātes un darbības garantija.
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Izcelsmes valsts
• Ražots: Ķīna

Tehniskā specifikācija
• Spriegums: 200-230 V
• Jauda: 1400 W
• Krūkas tilpums: 1,8 l
• Blendera apgr./min (maks.): 35 000 Apgr./min

Vispārējas specifikācijas
• Produkta funkcijas: Automātiskā izslēgšanās, Vada 

glabātuve, Mazgājams trauku mazg. mašīnā, 
Iebūvēta vada glabātuve, LED displejs, Impulsa rež., 
Vairāki ātrumi, Ieslēgts indikators

Pabeigšana
• Galvenā korpusa materiāls: Metāls
• Krūkas materiāls: Stikls

Apkope
• 2 gadu vispasaules garantija
•
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Specifikācijas
Blenderis
1400 W ProBlend 6 3D, 2 l stikla krūka

* Neatkarīgas laboratorijas pārbaude, salīdzinājums ar Philips Avance 
HR2195

* Pārbaudi veikusi neatkarīga patērētāju pētījumu aģentūra, iesaistot 
100 patērētājus 4 nedēļas ilgā mājās veiktā pārbaudē Vācijā un 
Korejā.

http://www.philips.com

