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Mėgaukitės neribota judėjimo laisve

Galinga ličio jonų baterija, užtenka naudoti iki 20 minučių
Belaidis „Philips“ rankinis maišytuvas veikia naudodamas naujausią belaidę technologiją su 
galinga ličio jonų baterija, suteikdamas jums maksimalią laisvę ir paprastumą naudoti. Dar 
niekada nebuvo taip lengva gaminti!

Always ready to use
• Apsauginis jungiklis, skirtas padėti išvengti netyčinio panaudojimo
• Mėlynas įkrovos indikatorius
• Ergonomiška rankenėlė patogiam valdymui
• Lengvai naudojamas įkroviklio stovas

Lengva naudoti ir laikyti
• 1 l menzūrėlė su dangčiu sriuboms, tyrėms arba kokteiliams
• Kapoklio priedas
• Plaktuvo priedas grietinėlei, majonezui ir kitiems produktams plakti
• Priedai, kuriuos galima plauti indapl.
• Ašmenų apsaugos saugiam laikymui

Mėgaukitės neribota judėjimo laisve
• Ilgas naudojimas iki 20 min.
• Technologija be jokių laidų su galingu 7,2 V ličio jonų baterija



 Belaidė technologija

Technologija be jokių laidų su galingu 7,2 V ličio 
jonų baterija

Galinga ličio jonų baterija

Ilgas naudojimas iki 20 min.

Lengvai naudojamas įkroviklio stovas

Lengvai naudojamas įkroviklio stovas

Mėlynas įkrovos indikatorius

Mėlynas įkrovos indikatorius

Ašmenų apsaugos

Ašmenų apsaugos saugiam laikymui

1 l menzūrėlė su dangteliu

1 l menzūrėlė su dangčiu sriuboms, tyrėms 
arba kokteiliams

Kapoklio priedas

Kapoti skirtas priedas svogūnams, sūriui ir kt. 
smulkinti.

Priedai, kuriuos galima plauti indapl.

Priedai, kuriuos galima plauti indapl.

Ergonomiška rankenėlė
Ergonomiška rankenėlė patogiam valdymui

Apsauginis jungiklis

Apsauginis jungiklis, skirtas padėti išvengti 
netyčinio panaudojimo
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Bendrosios specifikacijos
• Greičiai: 1

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

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

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220V-240 V
• Dažnis: 50/60 Hz
• Įtampos baterijos: 7,2 V
•
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