
 

 

Philips Avance Collection
PowerBlender

2000 W
45000 toeren per minuut

HR3865/00
Krijg meer voedingsstoffen

Haal 97% van de voedingsstoffen uit groenten en fruit
High Speed-blender met Problend Extreme Nutrient Release-technologie haalt 97% van 
de voedingsstoffen uit fruit en groenten*

Haalt voedingsstoffen uit cellen voor opname door het lichaam
• Krachtig 2000 W vermogen en 45000 toeren per minuut
• ProBlend Extreme-technologie

Eenvoudig, fijn mixen voor zelfgemaakte smoothies
• Een voedingsdeskundige heeft 40 recepten voor smoothies geselecteerd die aansluiten bij uw 

behoeften
• Tritan-kan van 2 liter voor dagelijkse inname van voedingsstoffen en vezels
• Scherm met digitale gebruikersinterface met 5 voorgeprogrammeerde modi
• Handmatige modus met variabele snelheidsopties

Gebruiksgemak en kwaliteit gegarandeerd
• Wordt geleverd met 2 jaar garantie
• Gemakkelijk schoon te maken
• Vaatwasmachinebestendig, behalve hoofdunit



 Krachtig mixen

Mixen met krachtig 2000 W en 45000 toeren 
per minuut

ProBlend Extreme-technologie
'ProBlend Extreme'-technologie haalt 
voedingsstoffen uit het voedsel zodat het 
lichaam deze gemakkelijk kan opnemen.

Gezondheidstips en recepten

Een voedingsdeskundige heeft 40 recepten 
voor smoothies geselecteerd die aansluiten bij 
uw behoeften.

Tritan-kan van 2 liter

Tritan-kan van 2 liter voor dagelijkse inname 
van voedingsstoffen en vezels

Scherm met digitale gebruikersinterface

Scherm met digitale gebruikersinterface met 5 
voorgeprogrammeerde modi en handmatige 
modus met variabele snelheidsopties.

Handmatige modus

Handmatige modus met variabele 
snelheidsopties

2 jaar garantie

Wordt geleverd met 2 jaar garantie

Gemakkelijk schoon te maken

Gemakkelijk schoon te maken

Vaatwasmachinebestendig

Vaatwasmachinebestendig, behalve hoofdunit
HR3865/00

Kenmerken
PowerBlender
2000 W 45000 toeren per minuut
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Accessoires
• Inclusief: Stamper

Land van herkomst
• Geproduceerd in: China

Algemene specificaties
• Aantal snelheidsstanden: 10
• keuzeprogramma's: 5
• Productkenmerken: Automatische uitschakeling, 

Opbergvak voor snoer, Vaatwasmachinebestendig, 
LED-display, Aan/uitschakelaar, Pulstoon, 
Variabele snelheid, Afneembaar deksel

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid
• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties
• Snoerlengte: 1,2 m
• Vermogen: 2000 W
• Blender, toeren per minuut (max.): 45000 toeren 

per minuut
• Voltage: 200-230 volt
• Effectieve capaciteit: 2.0 L

Afwerking
• Materiaal accessoires: Plastic ABS
• Materiaal kan: Tritan
• Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal
•
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Specificaties
PowerBlender
2000 W 45000 toeren per minuut

* Test uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium in mei 2016 
met peer, aardbei, biet, tomaat
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