
 

 

Philips Avance Collection
Blender med plastkanna

Kraftfull höghastighetsmotor på 

1400W

35 000 varv per minut
2 liters plastkanna

HR3651/00
Blender med hög hastighet och stilren design
Effektiv även på mycket hårda ingredienser
Philips serie höghastighetsblenders är den nya generationen blenders. Denna blender i Avance 

Collection har ett varvtal på 35.000 varv per minut vilket är bra även för mycket hårda ingredienser. 

Den här blendern finfördelar ingredienserna 50 % finare än föregångaren. Gör krämiga smoothies, 

mandelmjölk, nötsmör och till och med fräsch sorbet. 2-literskannan är gjord av det praktiskt taget 

oförstörbara materialet tritan som ser ut och känns som glas, men är nästintill okrossbart och väger 

dessutom mycket mindre vilket gör hanteringen betydligt lättare.

Lättanvänd
• Alla delar utom huvudenheten samt skärbladen tål maskindisk
• Enkel rengöring med löstagbar kniv

Kvalitetsgaranti
• Levereras med två års garanti

Jämn mixning ger enkelt hemgjorda smoothies
• Manuellt läge med justerbara hastighetsalternativ
• 2,2 l behållare för dagligt näringsintag
• Förinställt program för smoothies

Frigör miljontals näringsämnen
• Kraftfull motor på 1 400 W
• ProBlend 6 3D-mixningsteknik



 Kraftfull motor på 1 400 W

Finare mixning med 1 400 watts motor.

ProBlend 6 3D-teknik

Frigör miljontals näringsämnen med ProBlend 
3D-mixningsteknik.

2,2 l behållare

2,2 l behållare för dagligt näringsintag.

Manuellt läge

Manuellt läge med olika hastighetsalternativ

Förinställt program för smoothies

Gör enkelt hemlagade smoothies med 
förinställt program för smothies.

Löstagbar knivenhet

Enkel rengöring med löstagbar knivenhet

Tål att maskindiskas

Alla delar utom huvudenheten samt skärbladen 
tål maskindisk

Två års garanti

Levereras med två års garanti

Upp till 35 000 varv/min

Upp till 35 000 varv/minut för finare mixning
HR3651/00

Funktioner
Blender med plastkanna
Kraftfull höghastighetsmotor på 1400W 35 000 varv per minut, 2 liters plastkanna



Publiceringsdatum  
2023-03-29

Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 80309 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Ursprungsland
• Tillverkad i: Kina

Tekniska specifikationer
• Effekt: 1 400 W
• Spänning: 200-230 V
• Kapacitet, behållare: 2,0 L
• Varv/min mixer (max): 35 000 Varv/min

Allmänna specifikationer
• Produktfunktioner: Automatisk avstängning, 

Sladdförvaring, Tål att maskindiskas, Inbyggd 
sladdförvaring, LED-skärm, Puls, Justerbar 
hastighet, Strömlampa

Efterbehandling
• Material i huvudenhet: Metall
• Behållare, material: Tritan

Service
• 2 års världsomfattande garanti
•
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Specifikationer
Blender med plastkanna
Kraftfull höghastighetsmotor på 1400W 35 000 varv per minut, 2 liters plastkanna

* Oberoende labbtestning jämfört med Philips Avance HR2195
* Undersökningen genomfördes under fyra veckor av ett oberoende 

forskningsinstitut med 100 konsumenter i hemmen i Tyskland och 
Korea

http://www.philips.com

