Philips Aluminium
Collection
rankinis maišytuvas

Belaidė
7,2 V ličio jonų baterija
Aliuminis

HR1378

Galingiausias pasaulyje belaidis rankinis maišytuvas
Belaidė technologija, pakankamai galinga smulkinti ledą
Naudojantis belaidžiu rankiniu maišytuvu iš „Philips“ aliuminio kolekcijos patogumas įgyja
visai naują prasmę. Šiame rankiniame maišytuve įdiegta naujausia belaidė technologija ir
šiuolaikiškas dizainas suteikia jums maksimalią laisvę ir užtikrina paprastą naudojimąsi.
Always ready to use
• Apsauginis jungiklis, skirtas padėti išvengti netyčinio panaudojimo
• Mėlynas įkrovos indikatorius
• Paruoštas naudoti įkroviklio stovas
Quick and easy cleaning
• Nuimamas nerūdijančio plieno velenas
Jokio taškymosi maišant
• Ašmenų apsauga nuo taškymosi
Smulkina ledą, svogūnus, kietą sūrį ir kt.
• XL dydžio kapoklio priedas, skirtas kapoti didelius produktų kiekius
• Dantytos mentės ledui smulkinti dideliu kapotuvu
Belaidė technologija, pakankamai galinga smulkinti ledą
• Dvigubo veikimo ašmenys
• Galingos 7,2 V ličio jonų baterijos, veikiančios iki 20 min.
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rankinis maišytuvas

Belaidė 7,2 V ličio jonų baterija, Aliuminis

Ypatybės

Specifikacijos

Galingos 7,2 V ličio jonų baterijos

Galingos 7,2 V ličio jonų baterijos, veikiančios iki 20
min.

XL dydžio kapoklio priedas

Dvigubo veikimo ašmenys

Projektinės specifikacijos

• Tvirtas korpusas: Nerūdijantis plienas, guma,
polipropilenas ir aliuminis
• Maisto produktams smulkinti skirtas velenas:
Nerūdijantis plienas
• Produktų stiklainiai: SAN
• Galima (-os) spalva (-os): Juodai pilkas su aliuminio
detalėmis
• Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas

Bendrosios specifikacijos

• Nuimamas velenas
• Greičiai: 1
• Apsauginis jungiklis

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

Paruoštas naudoti įkroviklio stovas

„Philips“ rankinio maišytuvo XL dydžio kapoklio
priedu (1000 ml) galėsite susmulkinti didelius mėsos,
žolelių, riešutų, sūrio, šokolado ir svogūnų kiekius
vos per kelias sekundes.

Dantytos mentės didelio kapotuvo pried.
Dantytos mentės ledui smulkinti dideliu kapotuvu

Ašmenų apsauga nuo taškymosi

Priedai

• Menzūrėlė su dangteliu: 1 l
• Didelis kapoklis
• Dantyti ašmenys „XL“ dydžio kapotuvui

Techniniai duomenys
•
•
•
•
•
•

Maitinimas: 200 W
Dažnis: 50/60 Hz
Įtampos baterijos: 7,4 V
Įtampos adapteris: 220-240 V
Maksimalus įkrovimo laikas: 3 hour(s)
Greitas įkrovimas (1 neintensyviam naudojimui):
15 min
• Maksimalus veikimo laikas: Iki 20 min

•

Paruoštas naudoti įkroviklio stovas

Mėlynas įkrovos indikatorius
Mėlynas įkrovos indikatorius

Apsauginis jungiklis

Maišant jokių purslų ir painiavos.

Nuimamas nerūdijančio plieno velenas
Nuimamas nerūdijančio plieno velenas

Apsauginis jungiklis, skirtas padėti išvengti netyčinio
panaudojimo
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