
 

 

Philips Daily Collection
Mažasis maišytuvas

350 W
Kelioninė stiklinė

HR2602/00
Sveiki tirštieji kokteiliai greičiau nei per 30 sekundžių
Turi 350 W variklį, kad tolygiai sumaišytų
Greitai ir lengvai ruoškite tirštuosius kokteilius, kokteilius, mirkalus ir net kokteilius iš 
šaldytų produktų. Su 350 W varikliu, 4 žvaigždės formos ašmenimis ir ergonomišku ąsočiu 
tolygiai sumaišysite mišinius vos per 30 sek. ir mėgausitės sveiku gėrimu net keliaudami.

Lengva valyti
• Išimami 4 žvaigždės formos ašmenys, kad būtų lengva valyti
• Priedai, kuriuos galima plauti indapl.

Mėgaukitės sveikais tirštaisiais kokteiliais namie ar keliaudami
• Puodelio laikiklyje telpanti kelioninė stiklinė
• Kompaktiškas dizainas

Puikiems tirštiesiems kokteiliams ir maistui greitai ruošti
• Galingas 350 W variklis tolygiems mišiniams maišyti
• Smulkinkite ledą ir kitus kietus produktus
• Du smulkesnio maišymo greičio nustatymai



 350 W variklis

Tolygiausius mišinius sumaišysite greitai ir lengvai. Su 
galingu 350 W varikliu ir 4 žvaigždės formos 
ašmenimis smulkiai sumaišykite mėgstamus 
produktus vos per 30 sek.

Didelė įvairovė

Ar gamintumėte daržovių mirkalą, ar sveiką tirštąjį 
kokteilį, mažasis maišytuvas su viskuo susidoros. 
Nuo kivių iki ledo kubelių – smulkiai sumaišykite ir 
susmulkinkite net kietus produktus.

Du greičio nustatymai
Kontroliuokite, kaip greitai ir smulkiai norite maišyti 
produktus, naudodami du greičio nustatymo 
mygtukus, kad kaskart paruoštumėte tobulus 
tirštuosius kokteilius.

Kelioninė stiklinė
Gyvenant užimtą gyvenimo būdą jums patiks tai, kaip 
lengvai kasdien paruošite tirštuosius kokteilius ir 

išsinešite juos su savimi. Sumaišykite produktus 
stiklinėje ir pasiimkite ją su savimi, kad eidami 
galėtumėte mėgautis sveiku tirštuoju kokteiliu.

Kompaktiškas dizainas

Jo dizainas kompaktiškas ir modernus. Galite laikyti 
mažąjį maišytuvą ant virtuvinio stalviršio, kad lengvai 
pasiektumėte užimtomis dienomis, kai skubate.

Greitasis valymas
Lengva išlaikyti asmeninį maišytuvą taip, kad jis veiktų 
didžiausiu našumu. 4 žvaigždės formos ašmenys 
išimami iš maišytuvo ąsočio, kad kiekvienąkart 
panaudoję juos greitai ir be vargo nuplautumėte.

Galima plauti indaplovėje

Mėgaukitės nuimamų, indaplovėje plaunamų priedų 
patogumu.
HR2602/00

Specifikacijos
Bendrosios specifikacijos
• Greičio nustatymų skaičius: 2

Priedai
• Įtraukta: Ąsotis, Kelioninė stiklinė

Kilmės šalis
• Pagaminta: Kinijoje

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220-240 V
• Maitinimas: 350 W
• Maitinimo laido ilgis: 0,85 m
• Dažnis: 50-60 Hz
• Ąsočio talpa: 1 l
• Ąsočio darbinė talpa: 0,6 l
• Stiklinės talpa: 0,7 l
• Trintuvo apsisukimai per minutę (RPM) (maks.): 21 

080–28 520 r/min
• Darbinis stiklinės tūris: 0,6 l

Konstrukcija
• Spalva: Tviskančiai balta

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Svoris ir matmenys
• Gaminio matmenys (IxPxA): 108 x 108 x 334 mm
• Gaminio svoris: 1,14 kg

Pastovumas
• Pakuotė: >90 % perdirbamos medžiagos

Bendrosios specifikacijos
• Produkto savybės: Galima plauti indaplovėje, 

Neslystančios kojelės

Apdaila
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas
• Priedų medžiaga: Plastikas (stiklinė / daugiafunkcis 

kapoklis)
• Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas
• Tvirtas ąsotis: SAN
• Jungiklis: Plastikas
•
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