
Rankinis maišytuvas

Viva Collection

 
650 W, metalinis antgalis

Dvigubo veikimo peilis

1,7 l indas, XL kapoklis,
plaktuvas

16 greičių ir turbofunkcija

 

HR1617/00 Kiekvieną dieną mėgaukis naminiu maistu ir

gėrimais
Lengva maišyti, kapoti ir plakti naudojant įvairius greičius

„Philips“ HR1617/00 rankinio maišytuvo 650 W galios, dvipusio veikimo peiliuko ir

įvairių greičių derinys padeda pasiekti puikių rezultatų per kelias sekundes. Dar

niekada nebuvo taip lengva gaminti!

Vientisa masė per keletą sekundžių

Dvigubo veikimo ašmenys

Pasirinkite optimalų greitį visų tipų produktams

Labai didelės galios mygtukas – kiečiausiems produktams sumaišyti

Galingas 650 W variklis

Lengva naudoti ir laikyti

1,7 l ovalios formos menzūrėlė maisto ruošimui arba prietaiso laikymui

Minkšta rankenėlė ir mygtukai

Plaktuvo priedas grietinėlės ir majonezo plakimui

Didelio kapoklio priedas, skirtas kapoti didelius produktų kiekius

Jokio taškymosi maišant

Ašmenų apsauga nuo taškymosi

Greita ir paprasta valyti

Nuimamas nerūdijančio plieno velenas



Rankinis maišytuvas HR1617/00

Ypatybės

16 greičių ir turbo funkcija

Iš 16 greičio nustatymų galite pasirinkti

optimalų greitį visų tipų produktams –

tirštumas bus toks, kokio norite, galėsite

džiaugtis puikiais rezultatais.

Turbo mygtukas

Kiečiausiems produktams sumaišyti.

Dvigubo veikimo ašmenys

„Philips“ rankinio maišytuvo dvigubo veikimo

peiliukai pjauna horizontaliai ir vertikaliai.

Ašmenų apsauga nuo taškymosi

Maišant jokių purslų ir painiavos.

1,7 l ovalios formos indelis

1,7 l ovalios formos menzūrėlė maisto ruošimui

arba prietaiso laikymui

Didelis kapoklis

XL kapotuvas, skirtas dideliems kiekiams

riešutų, svogūnų, mėsos ir kt. kapoti

Plaktuvo priedas plakimui

Plaktuvo priedas grietinėlės ir majonezo

plakimui

Minkšta rankenėlė ir mygtukai

Naudojant gaminį komforto suteikia švelni

rankena ir mygtukai.

Nuimamas nerūdijančio plieno velenas

Nuimamas nerūdijančio plieno velenas

Galingas 650 W variklis

Galingas 650 W variklis

 



Rankinis maišytuvas HR1617/00

Specifikacijos

Projektinės specifikacijos

Spalva (-os): Balta ir levandų

Tvirta pertvara: Metalas

Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas

Tvirtas korpusas: PP ir guma

Tvirtas ąsotis: SAN

Bendrosios specifikacijos

Turbo funkcija

Nuimamas velenas: Su 2 mygtukais

Greičio nustatymas: 16

Priedai

Kapoklis: Didelis kapoklis

Plaktuvas

Techniniai duomenys

Menzūrėlės talpa: 1,7 l

Dažnis: 50/60 Hz

Įtampa: 220–240 V

Galingumas: 650 W

Laido ilgis: 1,3 m
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