
 

 

Philips Avance Collection
Maišytuvas

1400 W
„Problend 6“ 3D
2,2 l „Tritan“ ąsotis
1 stiklinė

HR3664/90
50 % geriau maišo*

80 % naudotojų paskatina vartoti daugiau vaisių ir daržovių*
Su „ProBlend 6“ 3D technologija, 1400 vatų galia ir iki 35 000 aps./min. greičiu mėgaukitės 
vienodžiau išmaišytais tirštaisiais kokteiliais ir mišiniais, kurių skonis ir tekstūra yra būtent tokia, 
kokios pageidaujate. Įrodyta, kad motyvuoja naudotojus dietą papildyti vaisiais ir daržovėmis.

Lengva naudoti
• Nuimami ašmenys, kuriuos lengva nuskalauti
• Maišytuvo ąsotį galima plauti indaplovėje

Garantuota kokybė
• 2 metų garantija

Lengvai pasiruoškite maistingų kokteilių namuose
• Rankinis režimas ir įvairūs greičiai
• Praktiškai nesudaužomas, didelės talpos ąsotis iš tritano kopoliesterio
• Iš anksto nustatyta tirštųjų kokteilių programa
• Beveik nedūžtanti maišytuvo stiklinė iš tritano

Išlaisvinami milijonai maistingųjų medžiagų
• Galingas 1400 W variklis vientisesnei masei
• Iki 35000 aps./min.
• Pažangi „Problend 6“ 3D smulkinimo technologija



 Daugiau galios ir vientisesnė masė

Su mūsų 1400 W varikliu geriau susmulkinsite 
vaisius ir daržoves.

Išlaisvina daugiau maistinių medžiagų

Sukūrėme „Problend 6“ 3D technologiją 
norėdami užtikrinti, kad visi ingredientai 
tirštajame kokteilyje būtų gerai susmulkinti, o 
vaisiuose, daržovėse ir riešutuose esančios 
maistinės medžiagos būtų išlaisvintos iš 
ląstelinės struktūros, kad kūnas jas lengvai 
absorbuotų.

Iki 35000 aps./min.

35000 aps./min. idealiam maišymui ir dar 
sveikesniems tirštiesiems kokteiliams

Didelės talpos maišytuvo ąsotis

Visiems patinka skanūs tirštieji kokteiliai! Mūsų 
2,2 l talpos ąsočio iš tritano kopoliesterio 
darbinis tūris yra 2 l, kad paruoštumėte tirštųjų 
kokteilių visai šeimai.

Iš anksto nustatyta tirštųjų kokteilių 
programa

Su iš anksto nustatyta tirštųjų kokteilių 
programa lengva tirštuosius kokteilius gaminti 
namuose.

600 ml gerti skirta stiklinė

Gaminkite tirštąjį kokteilį tiesiog stiklinėje, iš 
kurios galėsite gerti, ir pasiimkite ją su savimi! 
Prie mūsų maišytuvo pridedama tvirta 600 ml 
gerti skirta stiklinė, kad joje galėtumėte gaminti 
tirštuosius kokteilius ir ji lengvai tilptų krepšyje 
arba kuprinėje.

Pasirinkite maišymo greitį

Nuo švelnaus maišymo minkštiems vaisiams iki 
galios protrūkio kietesniems vaisiams ir 
daržovėms. Viską reguliuojate jūs su mūsų 
rankiniu būdu parenkamomis kintamomis 
greičio parinktimis.

Galima plauti indaplovėje, lengva plauti

Visas nuimamas „Philips“ maišytuvo dalis 
galima plauti indaplovėje, išskyrus ašmenis, 
kuriuos lengvai nuskalausite. Jei reikia, pagrindą 
nuvalykite šluoste.

Nuimami maišytuvo ašmenys

Norėdami nuvalyti maišytuvo ašmenis, tiesiog 
išimkite juos iš maišytuvo ąsočio ir 
nuskalaukite. Ašmenų negalima plauti 
indaplovėje, kad jie neatšiptų.
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Bendrosios specifikacijos
• Produkto savybės: Automatinis išjungimas, Laido 

laikymas, Galima plauti indaplovėje, Integruota 
laido saugykla, LED ekranas, Pulsinis, Kintantis 
greitis, Įjungimo lemputė, Nuimamas dangtis

Priedai
• Įtraukta: Stiklinė

Kilmės šalis
• Pagaminta: Kinijoje

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220-240 V

• Maitinimas: 1400 W
• Ąsočio talpa: 2,2 l
• Tikroji talpa: 2 l
• Trintuvo apsisukimai per minutę (RPM) (maks.): 

35000 r/min

Apdaila
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Metalas
• Tvirtas ąsotis: Tritan

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
•
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* Nepriklausomos laboratorijos bandymai palyginti su „Philips Avance 
HR2195

* Bandymą atliko nepriklausomų vartotojų tyrimų agentūra su 100 
vartotojų, remdamasi 4 savaičių trukmės namų bandymu Vokietijoje 
ir Korėjoje

http://www.philips.com

