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HR1372

Mais potência para resultados profissionais
Potente motor de 700 Watt e lâmina de dupla acção

Alimentos frescos e de qualidade são algo que qualquer chefe de cozinha

aprecia. Mas não precisa de ser um profissional da culinária para os conseguir.

Com a nova varinha da Philips, pode obter resultados profissionais na sua própria

cozinha – rápida e facilmente.

Mais potência para resultados profissionais

Motor potente de 700 Watts

Lâmina de dupla acção que corta horizontal e verticalmente

O melhor resultado em cada aplicação

Várias velocidades e botão turbo

Corta cebolas, ervas aromáticas, queijo, etc.

Acessório picador XL para grandes quantidades

Lâminas serrilhadas para gelo no picador XL

Acessório minipicador

Bate natas, mousse, ovos e muito mais

Acessório batedor para natas e maionese

Sem salpicos enquanto trabalha

Protecção da lâmina anti-salpicos



varinha HR1372/90

Destaques Especificações

Motor potente de 700 Watts

Motor potente de 700 Watts

Lâmina de dupla acção

Lâmina de dupla acção que corta horizontal e

verticalmente

Várias velocidades e botão turbo

Várias velocidades e botão turbo

Acessório picador XL

Acessório picador XL para grandes

quantidades

Protecção da lâmina anti-salpicos

Protecção da lâmina anti-salpicos

 

Especificações gerais

Velocidades: 5

Botão turbo

Veio separável

Especificações Técnicas

Alimentação: 700 W

Voltagem: 220 - 240 V V

Frequência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo: 1,3 m

Especificações de design

Material do corpo: Aço inoxidável, borracha e

PP

Material dos jarros: SAN

Material da lâmina: Aço inoxidável

Cor(es) disponível(eis): Preto com detalhes

metalizados e vermelhos

Material eixo

Acessórios

Picadora XL

Lâminas serrilhadas para picadora XL

Mini-picadora

Batedor

Copo com tampa: 1 l
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