
 

 

Philips
Kompaktiškas maišytuvas

400 W
1,75 l plastikinis ąsotis
su filtru
Paprasta laikyti

HR2024/70
Puikiai telpa bet kokioje virtuvėje

Sukurtas taip, kad būtų patogu laikyti
Tai kompaktiškiausias pasaulyje pilno pajėgumo maišytuvas. Dėl didelių stove esančių 
laikymo ąsočio skylių jis yra pusės normalaus maišytuvo dydžio, todėl labai patogu laikyti. 
Dėl 5 žvaigždučių ašmenų ir 400 W variklio jo našumas yra įspūdingas.

Garantuota kokybė
• 2 metų garantija

Lengva valyti
• Visas dalis, išskyrus maišytuvo pagrindą, galima plauti indaplovėje
• Nuimami ašmenys

For perfect end results
• Keli greičiai
• Dantyti ašmenys
• Dantyti ašmenys
• Filtras, skirtas nedrumstoms sultims ir sojų pupelių pienui

Pilno pajėgumo maišytuvas, kompaktiškas
• Nedūžtantis ąsotis
• Laido laikymas
• Ąsotį laikykite ant stovo



 Ąsotį laikykite ant stovo

Kadangi ąsotis laikomas ant stovo, šis 
maišytuvas užima pusę normalaus maišytuvo 
vietos.

Nedūžtantis ąsotis

Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš.

Laido laikymas

Laidas laikomas korpuse, kad maišytuvas 
neužimtų daug vietos virtuvėje.

Dantyti ašmenys

5 žvaigždučių dantyti ašmenys – galite 
smulkinti, pjaustyti kubeliais ir griežinėliais be 
jokių pastangų.

Keli greičiai
Rinkdamiesi įvairius nustatymus galite maišyti 
įvairiais greičiais ir laipsniais.

Filtras, skirtas nedrumstoms sultims ir 
sojų pupelių pienui

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

Dantyti ašmenys

Dantyti ašmenys

Nuimami ašmenys

Išvalysite lengvai ir efektyviai nuėmę peiliukus 
nuo ąsočio

Galima plauti indaplovėje
Visas dalis, išskyrus maišytuvo pagrindą, galima 
plauti indaplovėje

2 metų garantija

Pilna 2 metų garantija.
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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
• Filtras

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220-240 V
• Maitinimas: 400 W
• Dažnis: 50/60 Hz
• Maišytuvo ąsočio talpa: 1.75 l

Bendrosios specifikacijos
• Integruota laido saugykla
•
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