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Sem fios

Bateria de iões de lítio de 7,2 V

Alumínio

 

HR1378

A varinha sem fios mais potente do mundo
Tecnologia sem fios com capacidade de picar gelo

Com a Varinha sem fios da Colecção em Alumínio da Philips, a comodidade

ganha um novo significado. Esta varinha possui a mais recente tecnologia sem

fios e um design contemporâneo, proporcionando-lhe o máximo de liberdade e

facilidade de utilização.

Tecnologia sem fios com capacidade para picar gelo

Potentes pilhas de iões de lítio de 7,2 V; tempo de funcionamento de até 20 min.

Lâmina de dupla acção que corta horizontal e verticalmente

Sempre pronto a utilizar

Base de carga pronta a utilizar

LED azul indicador de carga

Botão de segurança para evitar utilizações acidentais

Corte gelo, cebolas, queijo rijo e muito mais

Acessório picador XL para grandes quantidades

Lâminas serrilhadas para gelo no picador XL

Sem salpicos enquanto trabalha

Protecção da lâmina anti-salpicos

Limpeza rápida e fácil

Veio em aço inoxidável destacável



varinha HR1378/00

Destaques Especificações

Lâmina de dupla acção

Lâmina de dupla acção que corta horizontal e

verticalmente

Base de carga pronta a utilizar

Base de carga pronta a utilizar

Botão de segurança

Botão de segurança para evitar utilizações

acidentais

Acessório picador XL

Acessório picador XL para grandes

quantidades

Protecção da lâmina anti-salpicos

Protecção da lâmina anti-salpicos

 

Especificações gerais

Velocidades: 1

Botão de segurança

Veio separável

Especificações Técnicas

Alimentação: 200 W

Frequência: 50/60 Hz

Voltagem pilhas: 7,2 V

Adaptador de voltagem: 220-240 V

Tempo máximo de carga: 3 hora(s)

Carga rápida (1 aplicação leve): 15 minuto(s)

Tempo máximo de funcionamento: até

20 minuto(s)

Especificações de design

Material do corpo: Aço inoxidável, borracha,

pp e alumínio

Material dos jarros: SAN

Material da lâmina: Aço inoxidável

Cor(es) disponível(eis): Cinzento carvão com

detalhes em alumínio

Material eixo: Aço inoxidável

Acessórios

Picadora XL

Lâminas serrilhadas para picadora XL

Copo com tampa: 1 l
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