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700 W, Promix, pé em metal

Velocidade variável e turbo

Picadora compacta, batedor,
copo

 

HR1642/01 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

Picadora para picar ervas aromáticas, frutos secos, queijo, chocolate e cebolas

Acessório batedor para natas, maionese e muito mais

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

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

Fiável e duradoura

Lâmina de liquidificação em aço inoxidável endurecido

2 anos de garantia



Varinha HR1642/01

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.

Acessório picador compacto

Com o acessório picador compacto da varinha

Philips, pode picar ervas aromáticas, frutos

secos, queijo, chocolate e cebolas.

Acessório batedor

Acessório batedor simples para varinha da

Philips para bater natas, maionese, massa

para panquecas e muito mais. Torna a sua

varinha multifuncional e versátil.

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.
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Especificações

Acessórios

Incluído: Picadora compacta, Batedor, Copo

Especificações gerais

Características do produto: Veio amovível,

Laváveis na máquina de lavar a loiça, Função

turbo, Velocidade variável

Assistência

2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade

Embalagem: > 90 % de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Especificações técnicas

Capacidade da picadora compacta: 300 ml

Comprimento do cabo de alimentação: 1,2 m

Frequência: 50/60 Hz

Alimentação: 700 W

Voltagem: 220-240 V

Capacidade do copo: 1 L

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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