
Plaktuvas

Viva Collection

 
450 W

5 greičiai ir turbofunkcija

Kašmyro pilka

 

HR3740/00

Galingas, veiksmingas maišymas vienodai

išmaišytiems pyragams

Iki 25 % greitesnis*, su galingu 450 W varikliu

„Philips“ plaktuvas padeda maišyti skanius ir purius pyragus bei duoną visai

šeimai. Dėl kūginio maišymo oru plakimas trunka trumpiau, o pyrago tešla tampa

tolygesnė. Su jo galingu 450 W varikliu darbas su pačia kiečiausia tešla taps

lengvas.

Galingas plakimas ir maišymas

Kūgio formos plaktuvėlis maksimaliai įtraukia orą

450 W variklio galia net kiečiausiai tešlai

5 greičio nustatymai geresniam valdymui

Turbo funkcija

Veiksmingas maišymas

Lengvai surenkami plaktuvėliai

Plaktuvėlio išstūmimo mygtukas

Aptaki apačia greitam valymui

Greita ir paprasta laikyti

Laidai bus švarūs naudojant laido laikiklį



Plaktuvas HR3740/00

Ypatybės Specifikacijos

Kūgio formos plaktuvėlis

Unikalus kūgio formos plaktuvėlis maksimaliai

įtraukia orą, todėl tekstūra tampa puri, o pyrago

tešla – tolygi

450 W variklis

Su galingu 450 W varikliu darbas su pačia

kiečiausia tešla taps lengvas.

5 greičio nustatymai

Turėdami didelį greičių pasirinkimą geriausiai

kontroliuosite maišymą.

Turbo funkcija

Turbofunkcija suteikia papildomos galios, kai

tik jos reikia.

Lengvai surenkami plaktuvėliai

Vienas plaktuvėlių galas yra kitokio modelio,

kad intuityviai greitai sumontuotumėte.

Lengvo išstūmimo mygtukas

Vienu paprastu prisilietimu atlaisvinsite

plaktuvėlius arba tešlos kablius.

Aptaki apačia

Aptaki apačia greitam valymui

Laido laikiklis

Laidai bus švarūs naudojant laido laikiklį

 

Priedai

įtraukta: Dvigubas plaktuvėlis, Minkyti skirtas

įrankis

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

Bendrosios specifikacijos

Greičio nustatymų skaičius: 5 + turbo

Produkto savybės: Laido laikymas, Įjungimo /

išjungimo jungiklis, Turbo funkcija

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 1,2 m

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimas: 450 W

Konstrukcija

Spalva: Balta

Valdymo skydelio spalva: Kašmyro pilka

Apdaila

Priedų medžiaga: Nerūdijantis plienas

Pagrindinio korpuso medžiaga: ABS plastikas

 

* Plg.: 4 kiaušinių baltymų plakimas dabar ir su

ankstesniu įrankiu
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