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Carregador pronto para usar

Trava de segurança

Acessório Cortador XL

Proteção anti-respingos da lâmina



 

Especificações gerais
• Velocidades: 1
• Trava de segurança
• Haste removível

Especificações técnicas
• Potência: 200 W
• Freqüência: 50/60 Hz
• Baterias de voltagem: 7,2 V
• Adaptador de voltagem: 220-240 V
• Tempo máximo de carregamento: 3 hora(s)
• Carga rápida (um uso rápido): 15 minuto(s)
• Tempo máximo de funcionamento: Até 

20 minuto(s)

Especificações do design
• Coletor de polpa: Aço inox, borracha, pp e 

alumínio
• Jarras para polpa: SAN
• Lâmina para alimentos: Aço inoxidável
• Cor disponível: Cinza chumbo com detalhes em 

alumínio
• Haste: Aço inoxidável

Acessórios
• Cortador XL
• Lâminas serrilhadas para o Cortador XL
• Copo com tampa: 1 l
•
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