
 

 

Philips Daily Collection
Rankinis maišytuvas

600 W
Plastikinis antgalis
Kapoklis ir priedai

HR1364/00
Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
Maišytuvas su dvigubo veikimo ašmenimis
„Philips“ rankinis maišytuvo 600 W galios ir dvigubo veikimo peiliuko derinys suteikia 
puikius rezultatas per kelias sekundes. Dar niekada nebuvo taip lengva paruošti sveiką ir 
skanų maistą!

Vientisa masė per keletą sekundžių
• Kiečiausiems produktams sumaišyti
• Dvigubo veikimo ašmenys
• Galingas 600 vatų variklis

Quick and easy cleaning
• Detachable plastic bar

Easy processing and storing
• 1 l beaker with lid to store soups, puree or shakes
• Minkšta rankenėlė ir mygtukai
• Kapoklio priedas
• Plaktuvo priedas grietinėlės ir majonezo plakimui

Jokio taškymosi maišant
• Ašmenų apsauga nuo taškymosi



 Galingas 600 vatų variklis

Maistą sumaišo per kelias sekundes.

Turbo mygtukas

„Philips“ rankinis maišytuvas yra su papildomu 
galingu „Turbo“ mygtuku, kurį spustelėję 
galėsite susmulkinti kiečiausius produktus.

Ašmenų apsauga nuo taškymosi

Maišant jokių purslų ir painiavos.

1 l menzūrėlė su dangteliu

1 l beaker with lid to store soups, puree or 
shakes

Kapoklio priedas

Kapoti skirtas priedas svogūnams, sūriui ir kt. 
smulkinti.

Plaktuvo priedas plakimui

Plaktuvo priedas grietinėlės ir majonezo 
plakimui

Minkšta rankenėlė ir mygtukai
Naudojant gaminį komforto suteikia švelni 
rankena ir mygtukai.

Nuimamas plastikinis antgalis
Detachable plastic bar

Dvigubo veikimo ašmenys

„Philips“ rankinio maišytuvo dvigubo veikimo 
peiliukai pjauna horizontaliai ir vertikaliai.
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Bendrosios specifikacijos
• Greičiai: 2 (įsk. „turbo“)

Projektinės specifikacijos
• Tvirtas korpusas: PP ir guma
• Spalva (-os): Balta ir levandų
• Tvirta pertvara: Plastikas
• Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas
• Tvirtas indas: SAN

Priedai
• Kapoklis: Kompaktiškas kapoklis
• Plaktuvas
• Menzūrėlė su dangteliu: 1 l

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220-240 V
• Maitinimas: 600 W
• Maitinimo laido ilgis: 1,3 m
• Dažnis: 50/60 Hz
•
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