
 

 

Philips Avance Collection
Höghastighetsmixer

1 800 W
35 000 varv/min
ProBlend Extreme
Ljuddämpande kåpa

HR3868/90
Läckert jämnt och fint blandningsresultat

tack vare ProBlend Extreme-tekniken
ProBlend Extreme-tekniken är kraftfull och gör läckra, släta och fint blandade recept, 
oavsett om du mixar mjuka frukter eller hårda nötter. Och med sin brusreducerande 
kupol kan din familj till och med sova medan du mixar.

Lättanvänd
• Digital manöverskärm med fem förprogrammerade lägen
• Manuellt läge med justerbar hastighet
• Inklusive receptbok med 30 recept

Lätt att rengöra
• Mixerbehållaren kan maskindiskas
• Lätt att rengöra

Supreme blending performance
• ProBlend Extreme-teknik för frisläppande av näringsämnen
• Kraftfull motor på 1 800 watt och 35 000 varv/min

Hög effekt, låg ljudnivå
• Skyddskåpa för att minska ljudet från mixern



 Slät och fin blandning
ProBlend Extreme-tekniken är kraftfull och gör 
läckra, släta och fint blandade recept, oavsett om du 
blandar mjuka frukter eller hårda nötter. Och tack 
vare den ljuddämpande kåpan kan din familj till och 
med sova medan du blandar. Höghastighetsmixern 
har 1 800 watt och motorhastigheten är upp till 
35 000 varv/min för att enkelt kunna pulverisera 
hårda ingredienser. Detta bryter cellväggar och 
frigör högre mängder av näringsämnen, inklusive 
karotenoider samt vitamin A och C.

Kraftfull motor
Kraftfull motor på 1 800 watt och 35 000 varv/min.

Ljuddämpande kåpa
Skyddskåpa för att minska ljudet från mixer. Särskilt 
användbar på morgnarna.

Digital manöverskärm

Digital manöverskärm med fem förprogrammerade 
lägen och manuellt läge med justerbara hastigheter.

Välj din mixningshastighet

Från varsam mixning för mjuka frukter – till rejäl 
kraft för hårdare frukter och grönsaker. Det är upp 
till dig tack vare vår manuella hastighetskontroll.

Receptbok
Inklusive receptbok med en mängd olika recept för 
smoothies, soppor, såser och även deg.

Tål att maskindiskas
Tål maskindisk, utom huvudenheten.

Lätt att rengöra
Lätt att rengöra
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Tillbehör
• Medföljer: Behållare, Mätbägare, Receptbok, 

Slickepott

Tekniska specifikationer
• Effekt: 1 800 W
• Sladdlängd: 1,2 m
• Kapacitet, behållare: 2 L
• Arbetskapacitet behållare: 2 L
• Varv/min mixer (max): 35 000 r/min

Ursprungsland
• Tillverkad i: Kina

Design
• Färg: Rostfritt stål
• Färg på kontrollpanelen: Rostfritt stål med svart

Allmänna specifikationer
• Antal hastighetsinställningar: 10
• Prefixprogram: 5

Hållbarhet
• Förpackning: >90 % återvunnet material
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Allmänna specifikationer
• Produktfunktioner: Automatisk avstängning, 

Sladdförvaring, Tål att maskindiskas, LED-skärm, 
Stabiliserande fötter, På/av-knapp, Puls, Löstagbart 
lock

Efterbehandling
• Material, tillbehör: Plast-ABS
• Material i huvudenhet: Rostfritt stål
• Kniv, material: Rostfritt stål
• Behållare, material: Tritan
•
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