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aglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*

o jauna izstrādāta blendēšana – ar vakuumu
udiet veselīgu kokteili visas dienas garumā, izmantojot mūsu vakuuma blenderi. Esot 
ļā, izmantojiet blenderi veselīgu uzkodu baudīšanai – kokteiļi saglabājas tikpat svaigi un 
rdi kā pagatavošanas brīdī.

Lietošanas ērtums
• Noņemami asmeņi vieglai skalošanai
• Blendera krūku var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
• Programmu izvēle ar vienu pogas spiedienu

Garantēta kvalitāte
• 2 gadu garantija visā pasaulē

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

Vienmērīga blendēšana vakuumā
• Manuālais režīms ar maināma ātruma opciju
• Iepriekš iestatīta vakuuma programma smūtiju blendēšanai
• 2 praktiski nesaplēšamas tritāna krūkas
• Vakuuma tehnoloģija



 Vakuuma tehnoloģija
Ar vakuuma tehnoloģijas palīdzību no krūkas 
pirms blendēšanas tiek izsūknēts tajā esošais 
skābeklis. Rezultāts atspoguļojas pagatavotajā 
produktā — mazāk burbuļu, mazāk putu, 
mazāka sulu atdalīšanās. Smūtiji saglabā 
svaigumu ilgāku laiku.

Programmu iestatījumi

Izvēlieties kādu no 3 programmām — vakuuma 
programma smūtiju pagatavošanai, pulsācijas 
režīms, ledus smalcināšana. Pagatavojiet 
jebkāda veida smūtijus!

Tritāna krūkas
Ikviens mīl labi pagatavotus augļu un dārzeņu 
kokteiļus! Mūsu 2 litru tritāna kopoliestera 
krūkas gatavošanas ietilpība ir 1,8 litri — gardu 
smūtiju pagatavošanai visai ģimenei.

Izvēlieties blendēšanas ātrumu

No saudzīgas blendēšanas mīkstiem augļiem 
līdz papildu jaudai cietākiem augļiem un 
dārzeņiem. Ar maināmā manuālā ātruma opciju 
izvēle ir jūsu rokās.

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

Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, 
vienkārša 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.
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Lieljaudas vakuuma blenderis
Avance Vakuuma tehnoloģija, 1400 W, 35 000 apgr. min.
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Vispārējas specifikācijas
• Ātruma iestatījumu skaits: Maināmi
• Iestatītās programmas: 4
• Vakuuma režīma smūtiju pagatavošanas poga
• Galvenā funkcija: ProBlend 6 3D

Izskats
• Krāsa: Metālisks

Piederumi
• Iekļauts: Krūka, Mērglāze, Recepšu grāmatiņa, 

Ledus smalcināšanas nazis, "On the Go" pudelīte

Tehniskās specifikācijas
• Vada garums: 1 m
• Jauda: 1400 W
• Krūkas tilpums: 2,2 l
• Krūzes darba tilpums: 1,8 l
• Blendera apgr./min (maks.): 35 000 r/min

Izcelsmes valsts
• Ražots: Ķīna

Apkope
• 2 gadu vispasaules garantija

Ilgtspējīgums
• Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli
• Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts papīrs

Vispārējas specifikācijas
• Produkta funkcijas: Automātiskā izslēgšanās, Vada 

glabātuve, Mazgājams trauku mazg. mašīnā, 
Neslīdoša pamatne, Ieslēgt/izslēgt slēdzis, Impulsa 
rež., Vairāki ātrumi, Noņemams vāks

Pabeigšana
• Galvenā korpusa materiāls: Nerūsošais tērauds
• Asmens materiāls: Nerūsējošais tērauds
• Krūkas materiāls: Tritan
•
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Specifikācijas
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* Salīdzinot ar blendēšanu bez vakuuma funkcijas izmantošanas ar 
Philips HR3752; testu veikusi neatkarīga laboratorija 2017. gada 
novembrī/decembrī
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