
 

 

Philips Daily Collection
Maišytuvas

450 W
1,25 l plastikinis ąsotis
Keturkampės žvaigždės formos 
ašmenys

HR2052/00
Sveiki kokteiliai, padažai ir ledo smulkinimas kiekvieną dieną
Su 450 W galia ir variklio apsauga nuo perkaitimo
Tik „Philips“ gali pasiūlyti šį patikimą ir ilgai veikiantį maišytuvą, kuriuo pagaminsite švelnių 
kokteilių, skanių padažų, gerai sumaltų pagardų ir susmulkinsite ledą

Paprasta naudoti
• Patogi suimti rankenėlė
• Intuityvi rankenėlė – paprastas naudojimas
• Integruotas laido saugojimo skyrelis
• Visas dalis galima plauti indaplovėje

Garantuota kokybė ilgam
• Variklio apsauga nuo perkaitimo
• 2 metų garantija visame pasaulyje

Puikius rezultatus užtikrinančios specifikacijos
• Nedūžtantis plastikinis ąsotis
• Keturkampės žvaigždės formos ašmenys
• 1 greitis ir pulsinis režimas, skirtas minkštiems ir kietiems produktams, pvz., ledui
• Galingas 450 W variklis – puikūs rezultatai



 Nedūžtantis plastikinis ąsotis
Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš. 1,5 l talpos 
ąsočio darbinis tūris yra 1,25 l.

Keturkampės žvaigždės formos ašmenys

Keturkampės žvaigždės formos ašmenys – efektyvus 
maišymas ir plakimas. Naujo dizaino ašmenys 
veiksmingai sumaišys ir supjaustys minkštus ir kietus 
produktus, kad galėtumėte paruošti puikų vaisių 
kokteilių ir padažų visai šeimai.

1 greitis ir pulsinis režimas
1 greitis – galingas maišymas ir pulsinis režimas ledui 
smulkinti.

Galingas 450 W variklis

Galingas 450 W variklis – puikus maišymas. Lengvai 
ruoškite vaisių kokteilius, padažus ir smulkinkite ledą

Patogi suimti rankenėlė
Nauja rankena turi vietą nykščiui, todėl ąsotį lengviau 
suimti ir nešti.

Intuityvi rankenėlė – paprastas 
naudojimas

Vienu mygtuku pasirinkite maišymo arba pulsinio 
režimo funkciją

Integruotas laido saugojimo skyrelis
Patogi laido laikymo po maišytuvo korpusu vieta – 
sutaupysite erdvės.

Visas dalis galima plauti indaplovėje
Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.

Variklio apsauga nuo perkaitimo

Jūsų „Philips“ maišytuvo variklis yra apsaugotas nuo 
perkaitimo ir srovės šuolių naudojimo metu

2 metų garantija

„Philips“ šiam gaminiui suteikia 2 metų garantiją, 
todėl drąsiai naudokite jį kiekvieną dieną.
HR2052/00

Specifikacijos
Bendrosios specifikacijos
• Greičio nustatymų skaičius: 1

Priedai
• Įtraukta: Ąsotis

Techniniai duomenys
• Maitinimas: 450 W
• Ąsočio talpa: 1,25 l

Konstrukcija
• Spalva: Balta

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas
• Pakuotė: >90 % perdirbamos medžiagos
• Vartotojo vadovas: 100 % perdirbto popieriaus

Bendrosios specifikacijos
• Produkto savybės: Galima plauti indaplovėje, 

Integruota laido saugykla, Neslystančios kojelės, 
Pulsinis

Apdaila
• Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas
• Tvirtas ąsotis: Plastikas
•
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