
 

 

Philips
Mažasis maišytuvas

250 W
0,6 l plastikinis ąsotis
su filtru, smulkintuvu ir kapokliu
2 greičiai

HR2870/00
Greita, šviežia ir sveika

Skirtingai nuo daugelio sudėtingų, sunkių parduotuvėse parduodamų prietaisų „Philips“ 
mini maišytuvas HR2870/00 nesukelia sunkumų virtuvėje. Per kelias sekundes paruošite 
iki dviejų porcijų iš skanių ir šviežių ingredientų. Skanaus!

Lengva valyti
• Nuimami ašmenys, kad būtų lengva valyti

Laikyti ir pereiti
• 2 menzūrėlės su dangčiu

Paruošiamos dvi porcijos
• Trynimo menzūrėlė
• 600 ml ąsotis

Puikūs kiekvieno recepto rezultatai
• Kapoklis, skirtas įvairiems ingredientams kapoti
• Smulkintuvu produktus susmulkinsite akimirksniu
• Filtras, skirtas nedrumstoms sultims ir sojų pupelių pienui
• Veikia mažu ir dideliu greičiu



 2 greičiai

Maišykite greitai arba lėtai ir ritmingai plakite 
naudodami greičio valdymą.

600 ml ąsotis

600 ml ąsotyje jums idealiai tilps dvi porcijos.

Menzūrėlės su dangčiu

2 menzūrėlės su dangčiu, kurias patogu laikyti 
ar nešti.

Nuimami ašmenys

Išvalysite lengvai ir efektyviai nuėmę peiliukus 
nuo ąsočio

Kapoklis

„Philips“ maišytuvo priedas yra maišytuvo 
komplekte. Šiuo kapokliu galima smulkinti 
daržoves, pvz., svogūnus, žoleles, riešutus, 
mėsą.

Filtras, skirtas nedrumstoms sultims ir 
sojų pupelių pienui

Šiuo „Philips“ maišytuvu lengvai maišykite sojų 
pupelių pieną ar vaisių sultis be sėklų ir 
kauliukų.

Paspaudžiamas smulkintuvas

Naudokite šio „Philips“ maišytuvo smulkinimo 
priedą šlapiems ir sausiems produktams 
smulkinti. Vos per kelias sekundes šis 
smulkintuvas susmulkina, pavyzdžiui, kavos 
pupeles, džiovintas žoleles, aitriąsias paprikas ir 
pipirus.

Trynimo menzūrėlė

Trynimo menzūrėlė – pasigaminkite vaisių 
kokteilį pagal savo skonį ir pasiimkite jį, kur tik 
norite.
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Bendrosios specifikacijos
• Greičio nustatymas: 2

Projektinės specifikacijos
• Tvirtas korpusas: ABS plastikas
• Spalva (-os): Baltas su mėlynais akcentais
• Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas
• Tvirtas maišytuvo ąsotis: SAN

Priedai
• Kapoklis
• Paspaudžiamas smulkintuvas

• Filtras
• Trynimo menzūrėlė

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220-240 V
• Maitinimas: 250 W
• Dažnis: 50/60 Hz
• Smulkintuvo talpa: 350 ml
• Maišytuvo ąsočio talpa: 0,75 l
• Kapotuvo talpa: 350 ml

Bendrosios specifikacijos
• Laido laikymas
•
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