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700 W

Pé metálico, lâmina de dupla
acção

4 acessórios

 5 velocidades + turbo

 

HR1377/90

Maior potência para a melhor versatilidade

Poderoso motor de 700 W e acessório de robot

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

aprecia. Mas não precisa de ser um profissional para os conseguir. Com a nova

varinha Philips HR1377/90, pode obter resultados profissionais na sua própria

cozinha!

Maior potência para a melhor versatilidade

Tubo dos alimentos em espiral para os melhores resultados

Disco metálico de alta qualidade para fatiar e esfiar

Acessório de robot de cozinha grande (1,5 l)

Processamento potente

5 velocidades para o melhor desempenho

Botão Turbo para utilizações com ingredientes pesados

O melhor desempenho em todas as utilizações

Lâmina de picar para picar ingredientes em segundos

Disco para fatiar e esfiar - desfrute das mais variadas receitas

Acessório batedor para bater claras de ovo ou mousse

Utilização rápida e fácil

Montagem rápida e fácil de todos os acessórios

Acessórios laváveis na máquina



Varinha HR1377/90

Destaques Especificações

Acessório de robot de cozinha (1,5 l)

Acessório de robot de cozinha grande (1,5 l).

Várias velocidades e botão turbo

5 velocidades para o melhor desempenho

Botão turbo

Botão Turbo para utilizações com ingredientes

pesados

Disco metálico de alta qualidade

Disco metálico de alta qualidade para fatiar e

esfiar

Montagem rápida e fácil

Montagem rápida e fácil de todos os

acessórios

Acessório picador

Lâmina de picar para picar ingredientes em

segundos

Acessórios laváveis na máquina

Acessórios laváveis na máquina

 

Especificações gerais

Velocidades: 5

Botão turbo

Veio separável

Especificações técnicas

Alimentação: 700 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo: 1,3 m

Especificações de design

Cor(es): Preto, metálico e vermelho

Material do corpo: Aço inoxidável, borracha e

PP

Material dos jarros: SAN

Material da lâmina: Aço inoxidável

Material do pé: Metal

Acessórios

Acessório para robot de cozinha: 1,5 l

Batedor

Copo com tampa: 1 l
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