
 

 

Philips Viva Collection
„ProMix“ rankinis 
maišytuvas

800 W maišymo galia
„SpeedTouch“ su greičio valdymu
Kel. stikl., pjaust. spiralėmis priet.
Lengva valyti

HR2657/90
Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
Mėgaukitės sveikais patiekalais namuose ar keliaudami
Naujas „ProMix Viva“ kolekcijos rankinis maišytuvas su įvairiais priedais bus naudingas 
kuriant begalę sveikų užkandžių ir patiekalų.

Universalumas
• Plaktuvo priedas puikiai tiks grietinėlei, majonezui ir padažams plakti
• Didelis kapoklis, skirtas kietesniam maistui, pvz., mėsai, riešutams ir sūriui, smulkinti

Galingas
• Galingas 800 W variklis – puikūs rezultatai
• Technologija „ProMix“ – greitas maišymas, tirštesni mišiniai

Paprasta ir intuityvu
• „SpeedTouch“ technologija galiai sklandžiai valdyti
• Atlaisvinimas paspaudus mygtuką, kad greitai pakeistumėte priedus
• Ašmenų apsauga nuo taškymosi apsaugo nuo purslų maišant
• Lengva valyti

Lengviau būti sveikam
• Unikalus pjaustymo spiralėmis priedas, kad valgytumėte daugiau vaisių ir daržovių
• Pasiimkite sveikus tirštuosius kokteilius su savimi kelioninėje stiklinėje



 800 vatų variklis

Mūsų galingas ir patvarus 800 vatų variklis veiks 
tokia galia, kokios reikia mėgstamiems 
sveikiems, naminiams patiekalams ruošti per 
kelias minutes.

Maišymo technologija „ProMix“

„Philips“ dirbo kartu su Štutgarto universitetu, 
kad sukurtų „ProMix“ technologiją, skirtą 
tirštesniems mišiniams greičiau maišyti. Ši 
unikali, pažangi technologija išsiskiria trikampio 
forma, kad maistas optimaliai judėtų, ir 
maksimaliu našumu bei kaskart geriausiais 
rezultatais.

„SpeedTouch“ technologija

Norite daugiau galios maišydami? Tiesiog 
spauskite galios didinimo mygtuką. Su 

intuityviai kintančiu greičiu greitai padidinsite 
galią ir nereikės perjungti nustatymų. Pradėkite 
lėtai, kad nesitaškytų, ir pamažu spauskite 
stipriau, kol pasieksite receptui ir produktams 
reikiamą greitį.

Paprasta atlaisvinti paspaudus mygtuką

Kai gaminate labai skubėdami, pasidžiaugsite, 
kaip lengva keisti priedus. Juos greitai uždėsite 
ant trintuvo ir nuo jo nuimsite paspaudę 
mygtuką.

Ašmenų apsauga nuo taškymosi

Nesijaudinkite dėl netvarkos gamindami. Mūsų 
speciali ašmenų apsauga sulaikys tiek didelius, 
tiek mažus purslus. Ji išsiskiria banguota forma 
ir yra tvirtinama maišytuvo apačioje. 
Užtikriname, kad netvarka bus minimali ir 
paskui reikės mažiau valyti.

Plaktuvo priedas

Pasinerkite į nuotykius su mūsų vieno plaktuvo 
priedu. Jis yra tai, ko jums reikia, norint išplakti 
putojančią grietinėlę, tolygios konsistencijos 
majonezą, tobulą blynų tešlą ir kt.

Didelis kapoklis

Taupykite laiką ir energiją smulkindami 
rankomis smulkinamus kietesnius produktus, 
pvz., vaisius ir mėsą. Mūsų didelis kapoklis 
„Philips“ atliks sunkų darbą už jus, tad lengvai 
paruošite skanius aštrius padažus ir salotas, 
susmulkinsite vaisius ar sumalsite didelį kiekį 
mėsos.
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Priedai
• Įtraukta: Plaktuvas, Didelis kapoklis, Kelioninė 

stiklinė (500 ml), Pjaustymo spiralėmis prietaisas

Kilmės šalis
• Pagaminta: Kinija

Techniniai duomenys
• Maitinimas: 800 W
• Maitinimo laido ilgis: 1,2 m
• Trintuvo apsisukimai per minutę (RPM) (maks.): 

maks. 11 500 r/min

Konstrukcija
• Spalva: Juoda ir nerūdijančiojo plieno

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

Bendrosios specifikacijos
• Produkto savybės: Galima plauti indaplovėje, 
Įjungimo / išjungimo jungiklis, Turbo funkcija, 
„SpeedTouch“ technologija

Apdaila
• Pagrindinio korpuso medžiaga: ABS plastikas + 

nerūdijantysis plienas + neslidi guma
• Priedų medžiaga: ABS plastikas
• Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas
•
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