Philips Avance Collection
Zmogljiv mešalnik
Innergizer

2000 W
45.000 vrt/min

HR3868/00

Užijte več hranljivih snovi
Iz sadja in zelenjave iztisnite 97 % hranljivih snovi
Zmogljivi mešalnik s tehnologijo za iztiskanje hranljivih snovi ProBlend Extreme iz sadja in
zelenjave iztisne 97 % hranljivih snovi*
Tekoče mešanje za enostavno pripravo domačih sadnih napitkov
• 2 l tritanska posoda za vsakodnevno uživanje hranilnih snovi in vlaknin
• Digitalni zaslon uporabniškega vmesnika s 5 prednastavljenimi načini
• Ročni način z možnostmi različnih hitrosti
• Prehranski strokovnjak je za vas izbral 40 receptov za napitke
Enostavna uporaba in zagotovljena kakovost
• Ima 2-letno garancijo
• Primerno za pomivalni stroj, razen glavne enote
• Enostavno čiščenje
Tiho delovanje
• Tiha kupola za blaženje zvoka
Iz celic sprosti hranila, ki jih potrebuje vaše telo
• Zmogljivih 2000 W in 45.000 vrt/min
• Tehnologija ProBlend Extreme
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Zmogljiv mešalnik Innergizer
2000 W 45.000 vrt/min

Značilnosti
Zmogljivo mešanje

2 l tritanska posoda

2 leti garancije

2 l tritanska posoda za vsakodnevno uživanje
hranilnih snovi in vlaknin

Ima 2-letno garancijo

Zmogljivo mešanje z 2000 W in s 45.000 vrt/
min
Tehnologija ProBlend Extreme
Tehnologija za iztiskanje hranljivih snovi
"ProBlend Extreme" iztisne hranljive snovi iz
celic, da jih lahko vaše telo vsrka.

Digitalni zaslon uporabniškega vmesnika

Nasveti za zdravje in recepti

Prehranski strokovnjak je za vas izbral
40 receptov za napitke.

Tišje delovanje
Tiha kupola za blaženje zvoka za priročno
uporabo, še posebej zjutraj.
Enostavno čiščenje

Digitalni zaslon uporabniškega vmesnika s
5 prednastavljenimi načini in z ročnim načinom
z možnostjo različnih hitrosti.
Enostavno čiščenje
Ročni način
Primerno za pomivalni stroj

Ročni način z možnostmi različnih hitrosti
Primerno za pomivalni stroj, razen glavne
enote
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Specifikacije
Dodatna oprema
• Priloženo: Tlačilo

Tehnične specifikacije
•
•
•
•
•

Napajanje: 2000 W
Dolžina kabla: 1,2 m
Napetost: 200–230 V
Učinkovita zmogljivost: 2,0 L
Hitrost vrtenja mešalnika (največ): 45.000 r/min

kabla, Primerno za pomivalni stroj, Zaslon LED,
Stikalo za vklop/izklop, Pulzno, Različne hitrosti,
Snemljiv pokrov
• Prednastavljeni programi: 5

Površina

• Material nastavkov: Plastika, ABS
• Material glavnega ohišja: Nerjavno jeklo
• Posoda: Tritan

Država porekla

Servis

Splošne specifikacije

Prijaznost do okolja

• Izdelano na: Kitajskem

• 2-letna mednarodna garancija

• Število nastavitev hitrosti: 10
• Značilnosti izdelka: Samodejni izklop, Shranjevanje

• Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir
•
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* Test s hruškami, jagodami, peso in paradižnikom je bil maja 2016
opravljen v neodvisnem laboratoriju

