
 

 

Philips Viva Collection
Maišytuvas

700 W
ProBlend 6
2 l stiklinis ąsotis
Kelioninis buteliuko priedas

HR3556/00
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ar geriau maišo, kad sudėtyje būtų daugiau vaisių ir daržovių
hilips“ maišytuvas su „ProBlend 6“ technologija maišo vienodai ir smulkina ledą. 
resnis maišymas reiškia, kad galite mėgautis sveikesniais tirštaisiais kokteiliais, kuriuose 
 visos dienos maistinių medžiagų iš vaisių ir daržovių kiekis.

Paprasta naudoti
• Dideliame stikliniame ąsotyje ruoškite tirštuosius kokteilius ir jais dalinkitės
• Lengvai suimamas valdymo ratukas
• Lengvai įskaitomos skysčio lygio žymės
• Pulsinio režimo funkcija vienodesniam maišymui

Garantuota kokybė
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Lengva valyti
• Indaplovėje plaunamos dalys

Nepriekaištingas maišymas
• Keli greičiai kietiems ir minkštiems ingredientams
• „ProBlend 6“ maišymo technologija geresniems rezultatams pasiekti
• Galingas 900 W variklis



 Veiksmingas smulkinimas ir maišymas
Sukūrėme veiksmingam smulkinimui ir maišymui 
skirtą „ProBlend 6“ technologiją, kad 
užtikrintumėme, jog vis ingredientai būtų gerai 
sumaišomi.

Galingas maišytuvo variklis
900 W galios maišytuvo variklis yra pakankamai 
galingas, kad vienodai ir veiksmingai išmaišytų 
mėgstamus ingredientus.

Pasirinkite maišymo greitį
Nuo švelnaus maišymo minkštiems vaisiams iki galios 
protrūkio kietesniems vaisiams ir daržovėms. Viską 
reguliuojate jūs su mūsų rankiniu greičio valdymu.

Didelės talpos stiklas 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.

Lengvai suimamas valdymo ratukas
Mūsų valdymo ratukas išlietas taip, kad imant 
neslystų, tad galite lengvai kontroliuoti maišytuvo 
greitį.

Pulsinis režimas geresniam maišymui
Maišykite idealiai vienodai naudodami patogų pulsinį 
valdymą taip, kad visi gabalėliai būtų nustumti žemyn 
link ašmenų ir dar kartą gerai susmulkinti.

Skysčio lygiai
Ant stiklinės ir maišytuvo ąsočio pažymėtos lengvai 
įskaitomos ir aiškios žymės, todėl lengva matyti, kiek 
juose yra skysčių.

Galima plauti indaplovėje, lengva plauti

Visas nuimamas „Philips“ maišytuvo dalis galima 
plauti indaplovėje.

Mūsų kokybės garantija

Mėgaukitės maišytuvams teikiama 2 metų garantija, 
galiojančia visame pasaulyje. Garantuojame ilgalaikę 
kokybę ir veikimą.
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Specifikacijos
Priedai
• Įtraukta: Ąsotis

Kilmės šalis
• Pagaminta: Kinija

Techniniai duomenys
• Įtampa: 200–230 V
• Maitinimas: 900 W
• Ąsočio talpa: 0,6 l
• 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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