Philips 3000 Series
Mixer

ProBlend-system
1,9 l maxkapacitet
1 l effektiv kapacitet
1 hastighetsinställning +
pulsfunktion

HR2041/00

Släta blandningar utan klumpar på 45 sekunder*
Unikt ProBlend-system
Utformat för att förbättra mixningen varje dag, med 450 W effekt och med den
bladprestanda du behöver för att köra alla dina ingredienser och till och med krossa is.
Ger en slät konsistens på nolltid och med minimal ansträngning.
För lång hållbarhet
• Ergonomisk och robust design för enkel användning
• MTP-sensor förhindrar överhettning av motorn
• Lätt att rengöra och kan maskindiskas
• Hållbara blad i rostfritt stål
• Fötter med sugproppar förhindrar vibrationer vid användning
• 2 års garanti
Mångsidighet varje dag
• 1 hastighetsinställning + pulsinställningar att välja mellan
• Stor behållare som är perfekt för din familjs behov
• Ladda ner NutriU-appen för hälsosamma, välsmakande familjefavoriter
Förbättrade prestanda
• Unikt ProBlend-system säkerställer slät konsistens
• Krossar is till små bitar på bara 45 sekunder**
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Funktioner
Genomtänkt design

kylda drycker och smoothies, och för speciella
desserter.
Hastighetsinställningar

Från hälsosamma chokladdesserter till
näringsrika huvudrätter skapar vi våra nyttiga
recept utan att kompromissa med den goda
smaken.
Motor Thermo Protection-sensor

Designen har tänkts igenom noga för att vara
både ergonomisk och robust, samtidigt som
den är modern och snygg. Den är anpassad för
att passa i alla typer av kök. Behållarens form
är bekväm att greppa och vredet gör det enkelt
att använda den.
ProBlend-system

Skapa en mängd olika drycker och möjliggör
snabb förberedelse av ingredienser för dina
favoritmåltider med 1 hastighetinställning och
pulsinställningar att välja mellan. Använd för
ingredienser som örter, kryddor och
grönsaker, till malning av kaffe och till och med
iskrossning för att göra en läcker kyld
smoothie.

Den särskilda Motor Thermo Protectionsensorn (MTP) är utformad för att förhindra
att motorn överhettas och skyddar mot
överbelastning under användning.
Lätt att rengöra

1,9 l behållare av familjestorlek

Unikt ProBlend-system kombinerar 3 tekniker
på ett perfekt sätt, specialdesignade för att
säkerställa jämn mixning utan klumpar på bara
45 sekunder*. 450 W-motorn driver
mixningsflödet för att cirkulera alla
ingredienser jämnt, medan den innovativa
bladdesignen är speciellt utformad för att
maximera skärområdet. Sist men inte minst är
behållaren utformad med unika räfflor för att
kontinuerligt föra ingredienserna tillbaka till
mixningsflödet.

Rymmer upp till 5 drycker (baserat på en
glasstorlek på 200 ml) tack vare den effektiva
kapaciteten på 1 l.***

Behållaren har ett löstagbart lock som gör
rengöringen enkel. Behållaren, knivarna och
locket tål maskindisk.
Blad i rostfritt stål

NutriU-appen

Krossa is

Hållbara blad i rostfritt stål håller sig vassa och
fria från rost och missfärgning längre.

Använd ProBlend-systemet samt
pulsinställningen för att krossa isbitar till små
bitar på bara 45 sekunder**. Perfekt för dina

Ladda ner och upptäck NutriU-appen med
över 200 idéer om hur du kan göra dina
favoritdrycker, måltider och snacks med hjälp
av din nya mixer. Hälsosam matlagning ska vara
enkel och uppskattad av din familj. Det är
därför NutriU-appen erbjuder en mängd
hälsosamma alternativ för dina favoriträtter.
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Specifikationer
Vikt och mått

Tekniska specifikationer
• Effekt: 450 W
• Effektiv kapacitet: 1 L

maskindiskas, Behållarens storlek: 1,9 l maximal
kapacitet, Behållarens storlek: 1 l effektiv kapacitet,
Hastighetsinställningar: 1 hastighet + puls, Enkel att
förvara: Integrerad ström- och sladdförvaring,
Vibrerar inte: sugfötter, Behållarens material: plast
• Hastighetsgränssnitt: Vred

Ursprungsland

Efterbehandling

• Produktens mått (L x B x H): 164x192x377 mm

• Tillverkad i: Kina

• Enhet, material: Plastic
• Behållare, material: Plastic
• Knivar, material: Stainless steel

Design

• Färg: Vit

Allmänna specifikationer

• Tål att maskindiskas
• Produktfunktioner: Problend-teknik med 4stjärnigt blad i rostfritt stål, Hållbar: Motor Thermo
Protection-sensor, Lätt att rengöra: kan

Service

• Garanti: 2 års global garanti
• 2 års världsomfattande garanti

Garant

• 2 års världsomfattande garanti
•
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* * Testat i MAX-läge på olika recept
* ** Testat i PULSE-läge, med 8 isbitar (2,5x2,5x2,5 cm)
* *** om det betraktas som ett glas på 200 ml

