
 

„Philips Daily
Collection“ maišytuvas

Daily Collection

 
300 W

5 greičiai ir turbofunkcija

Siauri plaktuvėliai ir tešlos
kabliai

Lengvas dizainas

 

HR3705/10

Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai

išmaišyta tešla

Lengvas ir greitesnis, su kūgio formos plaktuvėliais

Su mūsų naujuoju „Daily“ maišytuvu kaskart kepsite lengviau, o kepiniai keps

greitai ir bus skanūs. Paruoškite mišinius ir tešlas pyragams 20 % greičiau*.

Lengvas, ergonomiškas dizainas – visada maišysite lengvai ir patogiai.

Patogus, ergonomiškas dizainas

Įstatomi lengvai pritvirtinami priedai

Lengvas ir sukurtas taip, kad būtų patogu

Neslystanti rankenėlė, kad būtų lengva dirbti

XL valdikliai lengvai keičiamiems nustatymams

Galingas ir greitas maišymas

Kūgio formos plaktuvėliai veikia iki 20 % greičiau*

Galingas 300 W variklis

Bet kokias virtuvės užduotis įveiksite su 5 greičiais ir turbofunkcija

Dvi poros siaurų plaktuvėlių ir tešlos kabliai

Greitai išplaunamas ir paruošiamas laikyti

Laido laikiklis tvarkingam laikymui

Indaplovėje plaunami nerūd. plieno priedai

Didelis išėmimo mygtukas plaktuvėliams atlaisvinti vienu palietimu

Lygūs paviršiai, kad būtų lengva valyti



„Philips Daily Collection“ maišytuvas HR3705/10

Ypatybės Specifikacijos

Kūgio formos plaktuvėliai

Kūgio formos plaktuvėliai veikia iki 20 %

greičiau* – apima didesnį paviršiaus plotą ir

trumpiau užtrunka, į tešlą patenka oro, kad

tekstūra būtų tolygi ir puri.

Laido laikiklis

Laidas susukamas aplink ir fiksuojamas vietoje

laikikliu, kad laikytumėte tvarkingai.

Nerūdijančiojo plieno priedai

Maišytuvo komplekte yra dvi poros geros

kokybės plaktuvėlių, pagamintų iš indaplovėje

plauti tinkamo nerūdijančiojo plieno.

Lengvai pritvirtinami priedai

Įstatomi lengvai pritvirtinami priedai

Didelis išėmimo mygtukas

Atlaisvinkite plaktuvėlius arba tešlos kablius

vieną kartą palietę didelį, aiškų išėmimo

mygtuką.

Lengvas dizainas

Lengvas, ergonomiškas dizainas – patogus ir

lengvas maišymas.

Neslystanti rankenėlė

Neslystanti rankenėlė, kad būtų lengva dirbti

Patogu valyti

Lygūs paviršiai ir indaplovėje plaunami

priedai, kad išplautumėte greitai ir lengvai.

XL valdikliai lengvai keičiamiems

XL valdikliai lengvai keičiamiems

nustatymams

Galingas 300 W variklis

Galingas 300 W variklis

5 greičiai ir turbofunkcija

Rinkitės iš 5 skirtingų greičių ir kiekvienai

užduočiai pasirinkite tiksliausią nustatymą.

Paprastas surinkimas

Plaktuvėlius ir tešlos kablius lengvai

pritvirtinsite, o teisingai įstatę išgirsite

spragtelėjimą.

 

Priedai

įtraukta: Tešlos kabliai, Siauri plaktuvėliai

Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 1,2 m

Įtampa: 220-240 V

Svoris ir matmenys

Pakuotės matmenys (I x P x A): 212 X 106 X

196 mm

Gaminio matmenys (IxPxA): 186 X 84 X

154 mm

Svoris su pakuote: 1,148 kg

Gaminio svoris: 0,852 kg

Konstrukcija

Spalva: Juoda

„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.

* Plg.: 4 kiaušinių baltymų plakimas dabar ir su

ankstesniu įrankiu
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