
Varinha
Daily Collection

 
600 W

pé metálico

picadora XL e acessórios

 

HR1366/00

Aprecie comida caseira em poucos segundos

Potente motor de 600 watts e lâmina de dupla acção

A varinha Philips HR1366/00 combina a potência de 600 watts com uma lâmina

de dupla acção para obter resultados incrivelmente cremosos em poucos

segundos. Preparar comida caseira saudável e deliciosa nunca foi tão fácil!

Um resultado suave em poucos segundos

Motor potente de 600 watts

Lâmina de dupla acção

Para os ingredientes mais duros

Corta cebolas, ervas aromáticas, queijo, etc.

Acessório picador XL para grandes quantidades

Bate natas, mousse, ovos e muito mais

Acessório batedor

Fácil de manusear e arrumar

Pega e botões suaves ao toque

Copo de 1 litro com tampa para guardar sopas, puré ou batidos

Sem salpicos enquanto trabalha

Protecção da lâmina anti-salpicos



Varinha HR1366/00

Destaques Especificações

Motor potente de 600 watts

Para misturar alimentos em segundos.

Lâmina de dupla acção

A lâmina de dupla acção da varinha Philips

corta horizontalmente e verticalmente.

Botão turbo

A varinha Philips tem um botão turbo extra

potente para os ingredientes mais difíceis.

Protecção da lâmina anti-salpicos

Sem salpicos ou sujidade enquanto liquidifica.

 

Especificações gerais

Veio separável: Com 2 botões

Regulação da velocidade: 2

Acessórios

Batedor

Copo com tampa: 1 l

Picadora: Picadora XL

Especificações de design

Cor(es): Branco e lavanda

Material do corpo: Plástico (PP) e borracha

Material dos jarros: SAN

Material da lâmina: Aço inoxidável

Material do pé: Metal

Especificações técnicas

Voltagem: 220 V-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Alimentação: 600 W

Comprimento do cabo: 1,3 m m
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