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pé metálico

batedor e 2 acessórios

 

HR1651/90 Os melhores resultados, o mínimo de esforço
Design revolucionário da pega ergonómica para

manuseamento simples

A varinha da colecção Avance apresenta um design revolucionário da pega

ergonómica e combina um motor forte e duradouro com múltiplas regulações de

velocidade (20), fornecendo-lhe a potência, a velocidade e a confiança para criar

resultados máximos com um esforço mínimo.

Pega confortável e manuseamento simples

Libertação com um só botão

Design de pega ergonómica

Um resultado suave em poucos segundos

Botão turbo extra potente

20 regulações de velocidade

Fácil de manusear e arrumar

Tampa de protecção para proteger a lâmina liquidificadora quando guardada

Copo de 1 l com tampa para conservar sopas, puré ou batidos

Bate natas, mousse e claras e prepara espuma de leite

Acess. p/ espuma de leite c/ design exclusivo p/ especialid. café deliciosas

Acessório batedor

Sem salpicos enquanto trabalha

Protecção da lâmina anti-salpicos



Varinha HR1651/90

Destaques

Design de pega ergonómica

Design de pega ergonómica com interruptores

grandes.

Libertação com um só botão

Libertação com um só botão para uma

montagem e desmontagem simples.

20 regulações de velocidade

20 regulações de velocidade para o melhor

desempenho.

Botão turbo extra potente

Botão turbo extra potente para os ingredientes

mais duros.

Copo de 1 litro com tampa

Copo de 1 l com tampa para conservar sopas,

puré ou batidos

Acessório batedor

Acessório batedor para natas e maionese.

Acessório para espuma de leite

Acess. p/ espuma de leite c/ design exclusivo

p/ especialid. café deliciosas

Tampa de protecção

Tampa de protecção para proteger a lâmina

liquidificadora quando guardada

Protecção da lâmina anti-salpicos

Sem salpicos ou sujidade enquanto liquidifica.
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Especificações

Especificações de design

Cor(es) disponível(eis): Preto tinta

Material da lâmina: Aço inoxidável

Material do corpo: Aço inoxidável e PP

Material dos jarros: SAN

Material eixo: Aço inoxidável

Especificações gerais

Veio separável

Velocidades: 20 velocidades

Botão turbo

Acessórios

Acessório para espuma de leite

Tampa de protecção

Batedor

Copo

Especificações técnicas

Alimentação: 600 W

Voltagem: 220-240 V
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