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reitas ir efektyvus maišymas vienu mygtuko paspaudimu

sdien be vargo mėgaukitės sveikais, namuose gamintais patiekalais

l galingo variklio ir unikalaus ergonominio dizaino su nauju kasdienio naudojimo 
kiniu maišytuvu sumaišysite greitai ir efektyviai vienu mygtuko paspaudimu, taip kasdien 
gvai paruošite sveikų, namuose gamintų patiekalų

Paprasta naudoti
• Ašmenų apsauga nuo taškymosi
• Ergonomiškas dizainas
• Atlaisvinimo vienu mygtuko paspaudimu sistema

Universalumas
• Didelis kapoklis

Greitas ir efektyvus maišymas
• 700W galingas variklis
• „ProMix Advanced“ maišymo technologija
• Turbofunkcija papildomai galiai



 Galingas variklis

Su stipriu ir galingu 700 W varikliu kasdien 
galingai sumaišysite namuose gaminamus 
patiekalus

Ašmenų apsauga nuo taškymosi

Bangos formos ašmenų apsauga, esanti 
rankinio maišytuvo apatinėje dalyje, apsaugo 
nuo apsitaškymo ir netvarkos maišant.

Ergonomiškas dizainas

Tvirtas ir ergonomiškas dizainas – patogus ir 
lengvas naudojimas.

„ProMix“ technologija

Unikalioje, pažangioje „Philips ProMix“ 
technologijoje, sukurtoje bendradarbiaujant su 
prestižiniu Štutgarto universitetu, naudojama 
trikampio forma ir optimizuojamas maisto 
srautas, taip pasiekiamas geriausias veikimas ir 
greičiausias bei geriausias maišymas

Atlaisvinimo vienu mygtuko paspaudimu 
sistema

Lengvai uždėkite ir nuimkite įvairioms 
funkcijoms skirtus priedus vienu mygtuko 
paspaudimu.

Turbofunkcija papildomai galiai

Su „Philips“ rankinio maišytuvo turbofunkcija 
palietę mygtuką susmulkinsite net kiečiausias 
sudedamąsias dalis

Didelis kapoklis
Didelis kapoklis skirtas lengvai aštriems 
padažams ir salotoms paruošti, vaisiams ir 
dideliems mėsos kiekiams kapoti
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Bendrosios specifikacijos
• Greičio nustatymas: 2 (įskaitant „Turbo“ funkciją)

Projektinės specifikacijos
• Tvirtas korpusas: Plastikas
• Tvirta pertvara: Metalas

Priedai
• Įtraukta: Didelis kapoklis, Menzūrėlė, Plaktuvas

Kilmės šalis
• Pagaminta: Kinijoje

Techniniai duomenys
• Maitinimas: 700 W

Konstrukcija
• Spalva: Balta

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
•
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