Philips Avance Collection
High Speed Blender

1400 W
ProBlend 6 3D
Kan van 2,2 liter

HR3651/00

50% fijner mixen*
Moedigt 80% van de gebruikers aan om meer fruit en groente te nuttigen*
Geniet met de ProBlend 6 3D-technologie, het 1400 watt vermogen en snelheden tot wel 35.000
toeren per minuut van gladde smoothies en mixen met precies de juiste smaak en structuur. Het
is bewezen dat gebruikers zo worden gemotiveerd om meer fruit en groente te nuttigen.
Gebruiksgemak
• Vaatwasmachinebestendig, behalve hoofdunit en mesunit
• Eenvoudig schoon te maken door verwijderbaar mes
Kwaliteit gegarandeerd
• Wordt geleverd met 2 jaar garantie
Eenvoudig, fijn mixen voor zelfgemaakte smoothies
• Handmatige modus met variabele snelheidsopties
• Kan van 2,2 liter voor dagelijkse inname van voedingsstoffen
• Vooraf ingesteld programma smoothies
Haalt miljoenen voedingsstoffen uit het voedsel
• Krachtige motor van 1400 watt
• ProBlend 6 3D-mengtechnologie
• Tot 35.000 toeren per minuut

HR3651/00

High Speed Blender

1400 W ProBlend 6 3D, Kan van 2,2 liter

Kenmerken
Krachtige motor van 1400 watt

Handmatige modus

Vaatwasmachinebestendig

Fijner mengen met de 1400 watt motor.

Handmatige modus met verschillende
snelheidsopties

Alle onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig,
behalve de hoofdunit en de mesunit.

Vooraf ingesteld programma smoothies

2 jaar garantie

Vooraf ingesteld programma voor smoothies
zodat u eenvoudig zelf smoothies kunt maken.

Wordt geleverd met 2 jaar garantie

ProBlend 6 3D-technologie

Ontgrendel miljoenen voedingsstoffen met de
ProBlend 3D-technologie
Kan van 2,2 liter

Tot 35.000 toeren per minuut
Verwijderbare mesunit

Kan van 2,2 liter voor dagelijkse inname van
voedingsstoffen.

Eenvoudig schoon te maken door uitneembare
mesunit

Tot 35.000 toeren per minuut voor fijner
mengen
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High Speed Blender

1400 W ProBlend 6 3D, Kan van 2,2 liter

Specificaties
Algemene specificaties

• Productkenmerken: Automatische uitschakeling,
Opbergvak voor snoer, Vaatwasmachinebestendig,
Geïntegreerd opbergvak voor snoer, LED-display,
Pulstoon, Variabele snelheid, Aan/uitlampje

Land van herkomst

• Geproduceerd in: China

Technische specificaties
• Vermogen: 1400 W

• Spanning: 200-230 V
• Capaciteit kan: 2.0 L
• Blender, toeren per minuut (max.): 35.000 r/min

Afwerking

• Materiaal hoofdunit: Metaal
• Materiaal kan: Tritan

Service

• 2 jaar wereldwijde garantie
•
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* Onafhankelijke laboratoriumtests vergeleken met Philips Avance
HR2195
* Onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk bureau voor
consumentenonderzoek onder 100 klanten, gedurende een test van
4 weken in thuisomgeving in Duitsland en Korea

