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700 W, Promix, pé em metal

Velocidade variável e turbo

Copo

 

HR1640/00

Varinha potente e fácil de controlar
Prepare uma variedade de pratos da forma que desejar com

SpeedTouch

Varinha potente da Philips com motor de 700 watts, tecnologia de liquidificação

Promix e botão SpeedTouch para um controlo intuitivo: quanto mais pressiona,

maior é a potência. Com esta varinha pode obter os resultados que deseja com

alimentos frescos.

Os melhores resultados de liquidificação em segundos

Fluxo de alimentos e desempenho de liquidific. ideais

Motor potente de 700 W da varinha para os melhores resultados de liquidificação

Versátil e multifuncional

Copo ProMix de 1 L para liquidificar, bater e misturar de forma ideal

Fiável e duradoura

Lâmina de liquidificação em aço inoxidável endurecido

2 anos de garantia

Intuitivo e fácil de utilizar

Protecção da lâmina anti-salpicos com formato especial ondulado

Pega de design ergonómico para manuseamento seguro e fácil

Libertação de um só botão para montagem simples

Tecnologia SpeedTouch para ajustar intuitivamente a velocidade certa
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Destaques

Tecnologia de liquidificação ProMix

Desenvolvida em conjunto com a prestigiada

Universidade de Estugarda, a ProMix da

Philips é uma tecnologia avançada exclusiva

que utiliza um formato triangular específico

para criar um fluxo ideal de alimentos e

proporcionar um desempenho máximo para

uma liquidificação mais rápida e mais

consistente.

Motor potente de 700 W

A varinha Philips com um motor fiável e

potente de 700 watts pode liquidificar

praticamente qualquer ingrediente e

proporciona resultados cremosos. Com esta

potência do motor, a varinha também suporta

uma grande variedade de acessórios.

Lâmina em aço inoxidável

Esta varinha da Philips tem uma lâmina de

liquidificação em aço inoxidável endurecido. O

formato da lâmina está optimizado para

fornecer os melhores resultados de

liquidificação com o pé de liquidificação

ProMix triangular da varinha. A sua utilização é

segura em alimentos e esta é resistente à

corrosão.

2 anos de garantia

Com 2 anos de garantia mundial.

Protecção de lâmina anti-salpicos

O formato especial ondulado na parte inferior

do pé de liquidificação da varinha assegura-

lhe uma liquidificação sem salpicos ou

sujidade.

Pega ergonómica em borracha

A pega ergonómica suave ao toque foi

concebida para lhe permitir agarrá-la de forma

segura e firme, ajudando a segurar e

manusear a varinha durante a utilização.

Sistema de libertação de um só botão

Encaixe e desencaixe simples, rápido e fácil

do pé de liquidificação e de todos os

acessórios com um só dedo.

SpeedTouch com Turbo Boost

Regulação de velocidade variável intuitiva e

potência turbo num botão que lhe fornece mais

potência à medida que o pressiona.

Comece devagar para evitar salpicos e acelere

suavemente até alcançar a velocidade

necessária para cada aplicação e todos os

tipos de ingredientes. Prepare todas as suas

receitas favoritas com um toque num botão.

Copo ProMix de 1 L

A varinha inclui um copo triangular de 1 L. O

copo da varinha é fornecido com um prático

bico e medições. O exclusivo formato triangular

do copo permite segurá-lo facilmente e cria

um vórtice que puxa os ingredientes para o

fundo do copo onde se encontra a estrutura do

pé de liquidificação ProMix, para liquidificar,

bater e misturar de forma ideal.

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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Especificações

Acessórios

Incluído: Copo

Especificações gerais

Características do produto: Veio amovível,

Laváveis na máquina de lavar a loiça, Função

turbo, Velocidade variável

Especificações técnicas

Frequência: 50/60 Hz

Alimentação: 700 W

Voltagem: 220-240 V

Comprimento do cabo de alimentação: 1,2 m

Capacidade do copo: 1 L

Assistência

2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade

Embalagem: > 90 % de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Design

Cor: Branco

Acabamento

Material dos acessórios: Plástico SAN

Material do pé: Metal

Material da lâmina: Aço inoxidável

Material da estrutura principal: Plástico ABS
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