
Gaminimas maišant

Avance Collection

 
1100 W

40 automatinio ruošimo receptų

2 l stiklinis ąsotis

 

HR2099/90

Smulkinkite ir gaminkite sriubas, kokteilius,

padažus ir ne tik

Karštas ir šaltas smulkinimas

Smulkinkite ir šildykite sriubas, kokteilius, padažus ir ne tik

Lengvai pagaminkite sveikų sriubų ir kokteilių namuose

40 skirtingų šefo parinktų automatinio ruošimo receptų

4 iš anksto nustatytos automatinio gaminimo programos (20~25 min.)

Rankinis gaminimo režimas, kad patys galėtumėte kontroliuoti gaminimo procesą

Didelė 1100 W galia

Didelis, karščiui atsparus ąsotis pagamintas iš įbrėžimams atsparaus stiklo

Geriausias plakimas ir maišymas

„ProBlend“ 6 žvaigždučių ašmenys – efektyvus maišymas ir smulkinimas

3 greičiai – šviečianti apskrita lemputė

Lengva naudoti ir valyti

Nuimami ašmenys, kad būtų lengva valyti

Galima plauti indaplovėje, išskyrus pagrindinį įrenginį ir pjaustymo įtaisą

Garantuota kokybė

2 metų garantija
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Ypatybės

40 šefo parinktų receptų

Semkitės įkvėpimo iš 40 mėgstamų receptų ir

paragaukite naujų skanių patiekalų.

Automatinis ruošimas (20~25 min.)

Pridėjome keturias iš anksto nustatytas

programas, kurias naudodami paruošite maistą

per 25 min.

Rankinis režimas

Rankinis gaminimo režimas su galimybe

reguliuoti laiką ir temperatūrą (60 °C, 80 °C

arba 100 °C)

1100 W galia

Didelė 1100 W galia

Karščiui atsparus stiklinis ąsotis

Karščiui atsparus ąsotis pagamintas iš

įbrėžimams atsparaus stiklo. Jis tinka naudoti

su karštais ir šaltais ingredientais. Jame telpa

pilni 2 litrai, tačiau darbinis tūris yra 1,5 l.

„ProBlend“ 6 žvaigždučių ašmenys

„Philips“ maišytuvas su pažangia „ProBlend 6“

technologija puikiai tinka vaisiams, daržovėms

ir ledui smulkinti – jis tai atlieka itin

veiksmingai.

3 greičiai + pulsinis režimas + ledo grūdimo

režimas

3 skirtingų greičių valdymas su šviečiančia

apskrita lempute, pulsinio režimo ir ledo

grūdimo funkcijomis.

Nuimami ašmenys

Išvalysite lengvai ir efektyviai nuėmę peiliukus

nuo ąsočio

„IF“ DIZAINO APDOVANOJIMAS

IF apdovanojimų pelniusius gaminius,

projektus, koncepcijas ir kt. renka žinomiausi

dizaineriai.Kiekvienais metais „iF International

Forum Design GmbH“ organizuoja vieną

žinomiausių ir labiausiai vertinamų dizaino

konkursų: „iF“ APDOVANOJIMĄ UŽ GAMINIO

DIZAINĄ. Visame pasaulyje pripažintas

aukščiausios kokybės dizaino simboliu „iF“

APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ

kiekvienais metais sulaukia daugiau nei 5000

paraiškų iš 70 šalių.

„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

Bendrosios specifikacijos

Greičio nustatymų skaičius: 4

Produkto savybės: Integruota laido saugykla,

Neslystančios kojelės

Techniniai duomenys

Ąsočio talpa: 2 l

Maitinimo laido ilgis: 1,25 m

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimas: 1100 W

Maišytuvo apsisukimai per minutę (RPM)

(maks.): 37000 aps./min.

Įtampa: 220-240 V

Tikroji talpa: 1,5 l

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Apdaila

Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas

Tvirtas ąsotis: Karščiui atsparus stiklas

Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikinis (PP)

Priedai

įtraukta: Receptų knygelė

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (IxPxA): 190 x 220,5 x

420,5 mm

Gaminio svoris: 4,4 kg

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

* Palyginimas su „Philips“ geriausiu maišytuvu HR2094
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