
Rankinis maišytuvas

Viva Collection

 
Maišymo technologija „ProMix“

700 W, metalinis maišytuvas

XL kapotuvas, kompaktiškas
kapotuvas

25 greičiai + „turbo“

 
HR2633/90

Galingas ir lengvai naudojamas
Kaskart puikūs gaminimo rezultatai

„Philips Hand Blender“ pasižymi 700 vatų galia ir „ProMix“ technologija bei turi kelis greičio nustatymus, todėl

gaminti taip paprasta! Kaskart puikus, jūsų mėgstamu būdu namuose pagamintas maistas!

Gerai susmulkina vos per kelias sekundes

Trikampio forma užtikrina optimalų srautą ir maišymą

Greičių įvairovė tinka visiems produktams

Valdoma galia

Galingas variklis – optimalus maisto ruošimas

Itin galingas turbomygtukas

Minkšta rankenėlė ir mygtukai

Mėgaukitės receptų įvairove

Kompaktiškas kapotuvas riešutams, šokoladui ir sūriui smulkinti

Plaktuvo priedas grietinėlei, majonezui ir kitiems produktams plakti

XL kapotuvas, smulkinantis svogūnus ir mėsą



Rankinis maišytuvas HR2633/90

Ypatybės Specifikacijos

Maišymo technologija „ProMix“

„Philips“ maišymo technologija „ProMix“

sukurta bendradarbiaujant su prestižiniu

Štutgarto universitetu. Tai yra itin pažangi

tolygesnio ir greitesnio maišymo technologija.

Unikali „Philips“ rankinių smulkintuvų „ProMix“

maišymo technologija naudoja trikampio

formą ir optimizuoja srautą, o tai padeda

pasiekti dar geresnių rezultatų gaminant

puikias sriubas ir vaisių kokteilius.

25 greičiai ir turbofunkcija

Iš 25 greičio nustatymų galite pasirinkti

optimalų greitį visų tipų produktams –

tirštumas bus toks, kokio norite, ir galėsite

džiaugtis puikiais rezultatais.

700 W variklis

Su galingu ir patvariu 700 vatų varikliu galima

susmulkinti beveik visus produktus.

Itin galingas turbomygtukas

„Philips“ rankinis maišytuvas yra su papildomu

galingu „Turbo“ mygtuku, kurį spustelėję

galėsite susmulkinti kiečiausius produktus.

Minkšta rankenėlė ir mygtukai

Naudojant gaminį komforto suteikia švelni

rankena ir mygtukai.

Kompaktiško kapotuvo priedas

Naudodami kompaktišką „Philips“ rankinio

smulkintuvo kapoklio priedą (300 ml) galėsite

susmulkinti mėsą, žoleles, riešutus, sūrį,

šokoladą ir svogūnus 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.

XL dydžio kapotuvo priedas

„Philips“ rankinio maišytuvo XL dydžio

kapotuvo priedu (1000 ml) galėsite susmulkinti

didelius mėsos, žolelių, riešutų, sūrio,

šokolado ir svogūnų kiekius vos per kelias

sekundes

Priedai

įtraukta: Apvalus plaktuvėlis, Kompaktiškas

kapoklis, Plaktuvas, XL kapoklis, 2 ašmenys

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

Bendrosios specifikacijos

Greičio nustatymų skaičius: 25

Produkto savybės: Nuimamas velenas,

Įjungimo / išjungimo jungiklis, Turbo funkcija,

Kintantis greitis

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 1,3 m

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimas: 700 W

Įtampa: 220-240 V

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Apdaila

Tvirta pertvara: Metalas

Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas

Tvirtas ąsotis: SAN

Pagrindinio korpuso medžiaga: PP ir guma
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