
Picadora

Daily Collection

 

450 W

0,7 l

Taça em plástico

2 lâminas

 

HR1393/90

Comida caseira fresca com maior facilidade
Cebolas, ervas aromáticas, frutos secos e muito mais picados

na perfeição

Esta picadora Philips é o seu ajudante de cozinha. Pode picar tudo o que quiser -

legumes, ervas aromáticas, frutos secos, etc., em apenas alguns segundos. Graças

ao seu funcionamento por pressão e tamanho compacto, picar ingredientes

nunca foi tão fácil.

Basta premir um botão para obter resultados finais perfeitos

Funcionamento activado por pressão

Motor potente de 450 W

Sem esforço e fácil

Laváveis na máquina de lavar a loiça

Resistente e seguro

Taça grande de 0,7 l

Lâmina de aço inoxidável que se mantém afiada



Picadora HR1393/90

Destaques Especificações

Taça de 0,7 l

Taça grande de 0,7 l

Activação simples por pressão

Funcionamento fácil com activação simples

por pressão.

Motor de 450 W

Motor potente de 450 W

Lâmina em aço inoxidável

Lâmina de aço inoxidável que se mantém

afiada

Laváveis na máquina de lavar a loiça

Laváveis na máquina de lavar a loiça

 

Especificações técnicas

Limpeza: Todos os acessórios são laváveis à

máquina

Capacidade picadora: 0,7 L

Frequência: 50/60 Hz

Alimentação: 450 W

Capacidade útil da picadora: 0,5 L

Voltagem: 220-240 V

Design

Cor(es): Preto

Material da taça: Plástico

Material do corpo: Plástico ABS

Material das lâminas: Aço inoxidável

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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