
 

 

Philips Daily Collection
Maišytuvas

350 W
1,5 l plastikinis ąsotis
su paspaudžiamu smulkintuvu
2 greičių ir pulsinis režimas

HR2001/70
Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas

Maišytuvas su penkiakampės žvaigždės formos ašmenimis ir 350 W varikliu

350 W „Philips“ maišytuvo variklio galingumas, 1,5 l ąsočio talpa ir penkiakampės 
žvaigždės formos ašmenys padeda puikiai išmaišyti produktus. Maišyti tampa labai 
paprasta.

Easy to clean
• Visas dalis galima plauti indaplovėje

Garantuota kokybė
• 2 metų garantija

Lengva valyti
• Nuimami ašmenys

For perfect end results
• Smulkintuvu produktus susmulkinsite akimirksniu
• Nedūžtantis ąsotis
• Ilgai tarnaujančios dantytos mentės

For perfect end results
• Keli greičiai kietiems ir minkštiems ingredientams



 2 metų garantija

Pilna 2 metų garantija.

Galima plauti indaplovėje

Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.

Nedūžtantis ąsotis

Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš.

Nuimami ašmenys

Išvalysite lengvai ir efektyviai nuėmę peiliukus 
nuo ąsočio

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.

Keli greičiai

Rinkdamiesi įvairius „Philips“ maišytuvo 
nustatymus galite maišyti įvairiais greičiais ir 
laipsniais.

Ilgai tarnaujančios dantytos mentės

Šios ilgaamžės ir ypač aštrios „Philips“ 
maišytuvo mentės padės tobulai susmulkinti ir 
išmaišyti.
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Bendrosios specifikacijos
• Greičio nustatymas

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

Priedai
• Paspaudžiamas smulkintuvas

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220-240 V
• Maitinimas: 350 W
• Dažnis: 50/60 Hz
• Maišytuvo ąsočio talpa: 1.5 l
• Efektyvi ąsočio talpa: 1.25 l

Bendrosios specifikacijos
• Integruota laido saugykla
•
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