
 

Rankinis maišytuvas

Avance Collection

 
800 W, „SpeedTouch“ su „Turbo“

„ProMix Titanium“ technologija

2 kartus geresnis maišymas*

Iki 50 % greitesnis*

 

HR1672/90 Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
Paruoškite įvairiausių patiekalų naudodami „SpeedTouch“

Galingas „Philips“ rankinis maišytuvas su 800 W varikliu, „Promix“ maišymo

technologija ir intuityvaus valdymo „SpeedTouch“ mygtuku: kuo stipriau spausite,

tuo didesnė galia bus naudojama. Su šiuo rankiniu maišytuvu šviežią maistą

galėsite ruošti taip, kaip pageidaujate.

Puikūs maišymo rezultatai vos per kelias sekundes

Optimalus srautas ir smulkinimas

Galingas 800 W variklis – puikūs smulkinimo rezultatai

Universalus ir daugiafunkcis

XL kapoklis, kuriuo susmulkinsite svogūnus, mėsą, riešutus, sūrį, šokoladą

Plaktuvo priedas grietinėlei, majonezui ir kitiems produktams plakti

1 l „ProMix“ menzūrėlė – geriausi maišymo ir plakimo rezultatai

Patikimas ir patvarus

Titanu padengti ašmenys: 6 k. tvirtesni už plieną

2 metų garantija

Intuityvus ir paprastas naudoti

„SpeedTouch“ technologija intuityviai nustato reikiamą greitį

Bangos formos ašmenų apsauga nuo taškymosi

Ergonomiškai sukonstruota rankena – saugu ir lengva laikyti

Atlaisvinimas vienu mygtuku – lengvas surinkimas
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Ypatybės

Maišymo technologija „ProMix“

Sukurta bendradarbiaujant su prestižiniu

Štutgarto universitetu, unikali „Philips ProMix“

maišymo technologija naudoja trikampio formą

ir optimizuoja srautą, o tai padeda pasiekti dar

geresnių smulkinimo rezultatų.

Galingas 800 W variklis

Galingu ir patikimu 800 W varikliu gali būti

varomi įvairūs priedai, kad ruošdami maistą

galėtumėte apdoroti beveik visus produktus ir

džiaugtis puikiais rezultatais.

„SpeedTouch“ su „Turbo Boost“

Intuityvus kintamas greitis ir „Turbo Boost“

funkcija nustatoma vienu mygtuku. Kuo labiau

spaudžiate, tuo didesnė galia. Kad

nepritaškytumėte, pradėkite apdoroti lėtai ir po

truputį didinkite greitį, kol pasieksite reikiamą

kiekvieno produkto apdorojimo greitį.

Paspauskite mygtuką ir paruoškite mėgstamus

patiekalus.

Titanu padengtas peilis

Dėl titano dangos (TiN) peilis yra šešis kartus

tvirtesnis už įprastą nerūdijančiojo plieno peilį

ir laikui bėgant jis puikiai atlieka savo

funkcijas. Suderinus optimizuotą peilio formą

su trikampe „ProMix“ forma, užtikrinami

nepriekaištingi maišymo rezultatai. Jis

nekenkia maistui.

Ašmenų apsauga nuo taškymosi

Bangos formos ašmenų apsauga nuo

taškymosi, esanti rankinio smulkintuvo

antgalio apatinėje dalyje, neleidžia

apsitaškyti.

„XL“ dydžio kapotuvo priedas

„Philips“ rankinio maišytuvo XL dydžio

kapoklio priedu (1000 ml) galėsite susmulkinti

didelius mėsos, žolelių, riešutų, sūrio,

šokolado ir svogūnų kiekius vos per kelias

sekundes.

Plaktuvo priedas

Plaktuvo priedas „Philips“ rankiniam

smulkintuvui, kurį galėsite naudoti grietinėlei,

majonezui, blynų tešlai ir kitiems produktams

plakti. Su šiuo priedu jūsų rankinis

smulkintuvas yra daugiafunkcis ir universalus.

2 metų garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Priedai

įtraukta: Plaktuvas, XL kapoklis, 2 ašmenys,

Menzūrėlė

Bendrosios specifikacijos

Produkto savybės: Nuimamas velenas, Galima

plauti indaplovėje, Turbo funkcija, Kintantis

greitis

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Techniniai duomenys

XL kapoklio talpa: 1000 ml

Maitinimo laido ilgis: 1,2 m

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimas: 800 W

Įtampa: 220-240 V

Menzūrėlės talpa: 1 l

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Apdaila

Priedų medžiaga: SAN plastikinis

Tvirta pertvara: Metalas

Tvirti ašmenys: Titaninis

Pagrindinio korpuso medžiaga: ABS plastikas

* *Lyginant su „Philips Hand“ maišytuvu, turinčiu varpo

formos ašmenų kamerą, atliekant vidinį bandymą su

pomidoru ir nevirtomis daržovėmis
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