
 

 

Philips Viva Collection
Maišytuvas

900 W
ProBlend 6
2 l stiklinis ąsotis

HR3555/00
Daugiau sveikų tirštųjų kokteilių

Didesnis kasdienis vaisių ir daržovių suvartojimas
Labai veiksmingas produktas, kad maistas būtų geresnis ir atrastumėte daugiau skirtingo 
maisto lengviausiu būdu.

Paprasta naudoti
• Lieta rankenėlė viršuje, kad galėtumėte lengvai paimti
• Pulsinis režimas, naudojamas maišant
• Vandens lygio indikatorius ir rankena, kad būtų patogu naudoti
• Dideliame ąsotyje ruoškite tirštuosius kokteilius ir jais dalinkitės

Garantuota kokybė
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Lengva valyti
• Visas dalis galima plauti indaplovėje

Nepriekaištingas maišymas
• Keli greičiai kietiems ir minkštiems ingredientams
• Galingas 900 W variklis
• „ProBlend 6“ technologija smulkesniam pjaustymui



 „ProBlend 6“ technologija

„ProBlend 6“ technologija veiksmingam 
pjaustymui ir maišymui

900 W variklis
Galingas 900 W variklis lengvai maišo ir plaka.

Keli greičiai

Rinkdamiesi įvairius nustatymus galite maišyti 
įvairiais greičiais ir laipsniais.

Lieta rankenėlė viršuje

Lieta rankenėlė viršuje, kad galėtumėte lengvai 
paimti ir kontroliuoti greitį.

Pulsinis režimas, naudojamas maišant

Naudodami pulsinį režimą galite patogiai 
kontroliuoti išmaišymo lygį ir laiką.

Vandens lygio indikatorius

Vandens lygio indikatorius ir rankena, kad būtų 
patogu naudoti ir pilti.

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

2 metų garantija, galiojanti visame 
pasaulyje

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Didelės talpos maišytuvo ąsotis

Darbinis didelio 2 litrų ąsočio tūris yra 1,5 l. 
Jame paruošite skanių tirštųjų kokteilių ir jais 
pasidalysite su visa šeima arba išgersite vėliau.
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Kilmės šalis
• Pagaminta: Kinija

Techniniai duomenys
• Įtampa: 200–230 V
• Maitinimas: 900 W
• Talpus pagrindinis ąsotis: 2 l

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Bendrosios specifikacijos
• Produkto savybės: Automatinis išjungimas, Laido 

laikymas, Galima plauti indaplovėje, Integruota 
laido saugykla, Įjungimo / išjungimo jungiklis, 
Pulsinis, Kintantis greitis

Apdaila
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Nerūdijantis plienas
• Tvirtas ąsotis: Stiklas
•
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