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Plaktuvo priedas ir kapoklis
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Rankinis maišytuvas „du viename“ su plakimo funkcija
650 W „ProMix“ su „Turbo“ funkcija ir plakimo priedu

„Philips“ rankinio maišytuvo 650 W galia dera su „ProMix“ maišymo technologija ir turbofunkcija, todėl

pasieksite puikių rezultatų net ir intensyviai dirbdami. Naudodami plakimo priedą paruošite pyrago tešlą, lengvai

išplaksite kiaušinių baltymus ir grietinėlę.

Vientisa masė per keletą sekundžių

Optimalus srautas ir smulkinimas

Galingas variklis – optimalus maisto ruošimas

„Turbo“ mygtukas – kiečiausiems produktams sumaišyti

Jokio taškymosi maišant

Bangos formos ašmenų apsauga nuo taškymosi

Mėgaukitės receptų įvairove

„Philips“ rankinio maišytuvo plaktuvo priedas su dviem plaktuvėliais

Kapoklis, kuriuo susmulkinsite žoleles, riešutus, sūrį, šokoladą ir svogūnus

Paprasta naudoti

2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį



Rankinis maišytuvas HR1629/90

Ypatybės Specifikacijos

Maišymo technologija „ProMix“

Sukurta bendradarbiaujant su prestižiniu

Štutgarto universitetu, unikali „Philips ProMix“

maišymo technologija naudoja trikampio formą

ir optimizuoja srautą, o tai padeda pasiekti dar

geresnių smulkinimo rezultatų.

650 W variklis

Su galingu 650 W varikliu galima sumaišyti

beveik kiekvieną sudėtinę dalį.

Turbo funkcija

Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo

turbofunkciją supjaustysite net kiečiausius

ingredientus.

Ašmenų apsauga nuo taškymosi

Bangos formos ašmenų apsauga nuo

taškymosi, esanti rankinio smulkintuvo

antgalio apatinėje dalyje, neleidžia

apsitaškyti.

Plaktuvo priedas su 2 plaktuvėliais

Šis „Philips“ rankinio maišytuvo plaktuvo

priedas arba dvigubas plakiklis turi 2

plaktuvėlius arba plakiklius. Juo išplakus net

pyragas bus skanesnis. Naudodami šį plaktuvo

priedą galėsite greičiau sumaišyti ar išplakti

didesnius kiekius nei vienu plakikliu ar ranka.

Galėsite geriau paruošti tešlą pyragui,

biskvitui, bandelėms, išplakti grietinėlę,

kiaušinius ir dar daugiau.

Kompaktiško kapotuvo priedas

Naudodami kompaktišką „Philips“ rankinio

maišytuvo kapoklio priedą, galėsite

susmulkinti žoleles, riešutus, sūrį, šokoladą ir

svogūnus.

2 mygtukų atlaisvinimo sistema

Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2

mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai

nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.

Priedai

Kapoklis: Kompaktiškas kapoklis

Plaktuvas

Projektinės specifikacijos

Spalva (-os): Juoda, metalo ir raudona

Tvirta pertvara: Metalas

Tvirtas korpusas: PP plastikinis

Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas

Bendrosios specifikacijos

Nuimamas velenas: Su 2 mygtukais

Greičio nustatymas: 2 (įskaitant „Turbo“

funkciją)

Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 1,2 m

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimas: 650 W

Įtampa: 220–240 V

 

„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.
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