
Varinha
Viva Collection

 
650 W, pé em plástico

Lâmina de dupla acção

Copo de 1,7 L, picadora XL,
batedor

16 velocidades + turbo

 

HR1613/00

Saboreie comida e bebidas caseiras todos os

dias
Liquidificar, picar e bater facilmente a qualquer velocidade

A varinha da Philips combina a potência de 650 watts com uma lâmina de dupla

acção e várias regulações de velocidade, obtendo preparados incrivelmente

cremosos em poucos segundos. Preparar comida caseira saudável e deliciosa

nunca foi tão fácil!

Um resultado suave em poucos segundos

Motor potente de 650 W

Lâmina de dupla acção que corta horizontal e verticalmente

Seleccione a velocidade perfeita para cada tipo de ingrediente

Botão turbo extra potente para os ingredientes mais duros

Fácil de manusear e arrumar

Pega e botões suaves ao toque

Copo oval de 1,7 l para preparar alimentos ou guardar o aparelho

Acessório batedor para natas e maionese

Acessório picador

Sem salpicos enquanto trabalha

Protecção da lâmina anti-salpicos com formato especial ondulado

Limpeza rápida e fácil

Barra de plástico destacável



Varinha HR1613/00

Destaques Especificações

Motor potente de 650 W

Motor potente de 650 W

16 velocidades e turbo

Com 16 regulações de velocidade pode

seleccionar a velocidade ideal para todos os

tipos de ingredientes, obtendo a sua

consistência preferida ou os resultados de

liquidificação mais cremosos.

Botão turbo

Para os ingredientes mais duros.

Lâmina de dupla acção

Lâmina de dupla acção que corta horizontal e

verticalmente

Protecção da lâmina anti-salpicos

O formato especial ondulado na parte inferior

do pé de liquidificação da varinha assegura-

lhe uma liquidificação sem salpicos ou

sujidade.

Copo oval de 1,7 l

Copo oval de 1,7 l para preparar alimentos ou

guardar o aparelho

Acessório picador

Acessório picador para picar cebola, ralar

queijo e muito mais.

Acessório batedor para bater

Acessório batedor para natas e maionese

Barra de plástico destacável

Barra de plástico destacável

Pega e botões suaves ao toque

Pega e botões suaves ao toque proporcionam

conforto ao utilizar o produto.

 

Especificações de design

Cor(es): Branco e lavanda

Material do pé: Plástico

Material da lâmina: Aço inoxidável

Material do corpo: Plástico (PP) e borracha

Material do jarro: SAN

Especificações gerais

Função turbo

Regulação da velocidade: 16

Acessórios

Picadora: Picadora XL

Batedor

Copo

Especificações técnicas

Capacidade do copo: 1,7 l

Frequência: 50/60 Hz

Voltagem: 220-240 V

Potência: 650 W

Comprimento do cabo: 1,3 m
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