
 

 

Philips
Maišytuvas ir sulčiaspaudė

300 W
1,5 l maišytuvas
su smulkintuvu, filtru, kapokliu

HR1844
Naminiai gėrimai ir maistas akimirksniu

Kurkite sveikus kokteilius, sultis ir prieskonių mišinius
300 W plaktuvas ir sulčiaspaudė su 2 greičiais ir pulsiniu režimu, greitojo valymo funkcija, 
nuimamu peiliu, 1,5 l plaktuvo dubeniu, vaisių filtru, smulkintuvu ir kapoti skirtais priedais.

Makes more juice
• Smulkaus tinklelio filtro dėka išspaudžiama daugiau sulčių

Ruoškite vaisių sultis ir kokteilius
• Sulčiaspaudė ir maišytuvas kartu
• 2 greičiai ir pulsinis režimas

Tobulam malimui
• Smulkintuvas produktams malti

Skaidrios sultys iš jūsų maišytuvo
• Skaidrių sulčių filtras

Tobulai supjausto produktus per keletą sekundžių
• Kapotuvas daržovėms kapoti



 Kapotuvas daržovėms kapoti

Tobulai sukapoja produktus per kelias sekundes.

Smulkintuvas produktams malti

Malkite tokius produktus kaip kava, žalumynai, 
prieskoniai ir grūdai.

Smulkaus tinklelio filtro dėka 
išspaudžiama daugiau sulčių
Dėl unikalaus smulkaus tinklelio filtro, pagaminto iš 
nerūdijančio plieno, išspaudžiamas kiekvienas lašelis 
ir gaunama daugiau sulčių.

Sulčiaspaudė ir maišytuvas kartu

Galite lengvai paruošti sultis ar kokteilį.

Įvairių greičių valdiklis

Greitas apdorojimas ir valymas.

Skaidrių sulčių filtras

Sojų pupelių pienui ir vaisių sultims maišytuve gaminti
HR1844/80

Specifikacijos
Bendrosios specifikacijos
• Greičio nustatymas: 2
• Saugos gnybtai
• Siurbimo kojelės

Projektinės specifikacijos
• Spalva (-os): Šviesiai baltas su oranžiniais akcentais
• Korpuso ir gnybtų medžiaga: PP
• Dangtelio medžiaga: SAN
• Stūmiklis: PP

Priedai
• Valymo šepetys
• Maišytuvo ąsotis
• Kapoklis
• Sulčių ąsotis
• Paspaudžiamas smulkintuvas
• Filtras

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220–240 V
• Maitinimas: 300 W
• Maitinimo laido ilgis: 1,2 m
• Dažnis: 50/60 Hz

Bendrosios specifikacijos
• Integruota laido saugykla
•
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