
Maišytuvas

Viva Collection

 
600 W

2 l plastikinis ąsotis

su filtru, smulkintuvu ir kapokliu

ProBlend 5

 
HR2166/00

Dar švelnesnė žalia tyrelė vos per kelias

sekundes
Mažiau gabalėlių, naudojant „ProBlend 5“ technologiją*

Šio „Philips Viva Collection“ kolekcijos maišytuvo 600 W variklio galingumas, 2 l

ąsočio talpa ir „ProBlend 5“ ašmenys padės gaminti puikius vaisių kokteilius ir

maistą. Maišyti tampa labai paprasta!

Nepriekaištingas maišymas

Galingas 600 W variklis

„ProBlend 5“ žvaigždutės formos ašmenys veiksmingai maišo ir plaka

Dideliame, įtrūkimams atspariame ąsotyje ruoškite tirštuosius kokteilius ir jais

dalinkitės

Keli greičiai kietiems ir minkštiems ingredientams

Paprasta naudoti

Filtras, skirtas nedrumstam sojų pupelių pienui arba sultims be sėklų ir kauliukų

Metalinis smulkintuvo įdėklas, skirtas įvairiems produktams smulkinti

Kokybiškai smulkinantis daržovių ir mėsos kapoklis

Lieta rankenėlė viršuje, kad galėtumėte lengvai paimti

Pulsinis režimas, naudojamas maišant

Vandens lygio indikatorius ir rankena, kad būtų patogu naudoti

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Garantuota kokybė

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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Ypatybės

600 W variklis

Galingas 600 W variklis lengvai maišo ir plaka.

ProBlend 5

„ProBlend 5“ žvaigždutės formos ašmenys

veiksmingai maišo ir plaka.

Didelis, įtrūkimams atsparus ąsotis

Armuotojo plastiko ąsotis neįskyla ir nedūžta.

Darbinis didelio 2 litrų ąsočio tūris –1,5 l

tirštiesiems kokteiliams gaminti.

Keli greičiai

Rinkdamiesi įvairius nustatymus galite maišyti

įvairiais greičiais ir laipsniais.

Daržovių ir mėsos kapoklis

Itin didelis kapoklio priedas yra maišytuvo

komplekte. Šiuo kapokliu galima smulkinti

daržoves, pvz., svogūnus, žoleles, riešutus,

mėsą.

Skaidrių sulčių filtras

Itin didelis filtras, skirtas nedrumstam sojų

pupelių pienui arba sultims be sėklų ir

kauliukų.

Metalinis smulkintuvo įdėklas, priedas

Itin didelis smulkintuvo priedas su metaliniu

įdėklu, apsaugančiu nuo įbrėžimų ir skonių

susimaišymo.

Lieta rankenėlė viršuje

Lieta rankenėlė viršuje, kad galėtumėte

lengvai paimti ir kontroliuoti greitį.

Pulsinis režimas, naudojamas maišant

Naudodami pulsinį režimą galite patogiai

kontroliuoti išmaišymo lygį ir laiką.

Vandens lygio indikatorius

Vandens lygio indikatorius ir rankena, kad būtų

patogu naudoti ir pilti.

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas nuimamas dalis galima plauti

indaplovėje.

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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Specifikacijos

Projektinės specifikacijos

Tvirtas korpusas: Polipropilenas (PP)

Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas

Tvirtas maišytuvo ąsotis: Stireno akrilonitrilas

(SAN)

Spalva (-os): Balta ir violetinė

Bendrosios specifikacijos

Laido laikymas

Neslystančios kojelės

Greičio nustatymas: 2 ir pulsinis

Techniniai duomenys

Maitinimas: 600 W

Efektyvi ąsočio talpa: 1,5 l

Dažnis: 50/60 Hz

Įtampa: 220–240 V

Maitinimo laido ilgis: 1.0 m

Ąsočio maks. talpa: 2 l

Priedai

Kapoklis

Filtras

Paspaudžiamas smulkintuvas

* Palyginimas su „Philips Daily“ kolekcijos maišytuvu

HR2100
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