
Maišytuvas

Daily Collection

 
400 W

1,5 l plastikinis ąsotis

2 greičių ir pulsinis režimas

„ProBlend 4“

 

HR2100/00 Lengvai pagaminamas šviežias vaisių kokteilis ir

maistas

Galingas maišytuvas su „ProBlend“ ašmenimis

„Philips Daily“ kolekcijos maišytuvo 400 W variklio galingumas, 1,5 l ąsočio talpa ir

„ProBlend“ 4 žvaigždučių ašmenys padės gaminti puikius vaisių kokteilius ir

maistą. Maišyti tampa labai paprasta!

Puikiems vaisių kokteiliams ir maistui gaminti

Galingas 400 W variklis

Nedūžtantis plastikinis ąsotis

Nedūžtantis ąsotis

„ProBlend 4“ žvaigždutės formos ašmenys veiksmingai maišo ir plaka

Keli greičiai kietiems ir minkštiems ingredientams

Pulsinis režimas – patogesnis maišymas

Paprasta naudoti

Užrakto indikatorius – kad galėtumėte pasiruošti naudoti

Patogiau pilti per naująjį snapelį

Patogi suimti rankenėlė

Integruotas laido saugojimo skyrelis

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Garantuota kokybė

2 metų garantija



Maišytuvas HR2100/00

Ypatybės

400 W variklis

Galingas 400 W variklis lengvai maišo ir plaka.

„ProBlend 4“

Naujai sukonstruoti ašmenys veiksmingai

sumaišys ir supjaustys produktus – taip

pagaminsite puikų vaisių kokteilį visai šeimai.

Keli greičiai

Rinkdamiesi įvairius nustatymus galite maišyti

įvairiais greičiais ir laipsniais.

Pulsinis režimas, naudojamas maišant

Naudodami pulsinį režimą galite patogiai

kontroliuoti išmaišymo lygį ir laiką.

Užrakto indikatorius

Šis paprastas ir lengvai atpažįstamas užrakto

indikatorius rodo, kada prietaisą galima

saugiai naudoti.

Naujoviško dizaino snapelis

Naujas snapelio dizainas apsaugo nuo

lašėjimo įpylus į stiklinę.

Patogi suimti rankenėlė

Nauja rankena turi vietą nykščiui suimti, todėl

lengviau laikyti ąsotį.

Integruotas laido saugojimo skyrelis

Patogi laido laikymo po maišytuvo korpusu

vieta – sutaupysite erdvės.

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas nuimamas dalis galima plauti

indaplovėje.

2 metų garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje.

Nedūžtantis ąsotis

Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš.

„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.

 



Maišytuvas HR2100/00

Specifikacijos

Projektinės specifikacijos

Spalva (-os): Balta ir smėlio spalva

Tvirtas maišytuvo ąsotis: SAN

Tvirtas korpusas: PP

Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas

Bendrosios specifikacijos

Greičio nustatymas: 2 ir pulsinis

Laido laikymas

Neslystančios kojelės

Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 0,85 m

Efektyvi ąsočio talpa: 1,25 l

Dažnis: 50/60 Hz

Ąsočio maks. talpa: 1,5 l

Maitinimas: 400 W

Įtampa: 220–240 V
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