
 

 

Philips Pure Essentials 
Collection
Rankinis maišytuvas

700 W, metalinis antgalis
Dvigubo veikimo peilis
1 l menzūrėlė, kapoklis
 5 greičiai ir turbofunkcija

HR1371/90
Daugiau galios ir profesionalus rezultatas

Galingas 700 W variklis ir dvigubo veikimo ašmenys
Šviežią, kokybišką maistą vertina kiekvienas virėjas. Tačiau jums nereikia būti profesionaliu 
kulinaru, kad taip paruoštumėte. Naudodami naująjį „Philips“ rankinį maišytuvą galite 
greitai ir lengvai pasiekti profesionalių rezultatų savo virtuvėje.

Quick and easy cleaning
• Nuimamas nerūdijančio plieno velenas

Lengva naudoti ir laikyti
• 1 l rankinio smulkintuvo menzūrėlė

Kapoja svogūnus, žalumynus, kietą sūrį ir pan.
• XL dydžio kapoklio priedas, skirtas kapoti didelius produktų kiekius

Jokio taškymosi maišant
• Ašmenų apsauga nuo taškymosi

Daugiau galios ir profesionalus rezultatas
• Dvigubo veikimo ašmenys
• Galingas 700 W variklis



 Dvigubo veikimo ašmenys

„Philips“ rankinio maišytuvo dvigubo veikimo 
peiliukai pjauna horizontaliai ir vertikaliai.

Keli greičiai ir „turbo“ mygtukas

Keli greičiai ir „turbo“ mygtukas

XL dydžio kapoklio priedas

„Philips“ rankinio maišytuvo XL dydžio kapoklio 
priedu (1000 ml) galėsite susmulkinti didelius mėsos, 

žolelių, riešutų, sūrio, šokolado ir svogūnų kiekius 
vos per kelias sekundes.

Ašmenų apsauga nuo taškymosi

Maišant jokių purslų ir painiavos.

Nuimamas nerūdijančio plieno velenas
Nuimamas nerūdijančio plieno velenas

1 l menzūrėlė
Naudodami 1 l menzūrėlę galėsite dozuoti produktus 
pagal receptą ir greitai maišyti sriubas, tyres arba 
kokteilius.

Galingas 700 W variklis

Galingas 700 W variklis
HR1371/90

Specifikacijos
Projektinės specifikacijos
• Spalva (-os): Juoda, metalo ir raudona
• Tvirta pertvara: Metalas
• Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas
• Tvirtas ąsotis: SAN

Bendrosios specifikacijos
• Nuimamas velenas: Su 2 mygtukais
• Turbo funkcija
• Greičio nustatymas: 5

Priedai
• Menzūrėlė: 1 l
• Kapoklis: Didelis kapoklis

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220–240 V V
• Maitinimas: 700 W
• Dažnis: 50/60 Hz
• Maitinimo laido ilgis: 1,3 m
•
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