
 

Varinha Jamie
Oliver

 
650 W

Pé metálico

Picadora e 1 acessório

 

HR1680/00 Simples, rápida e eficiente
Liquidificadora com tecnologia ProMix inovadora

"Visto que é totalmente portátil, pode liquidificar ingredientes directamente no

recipiente de preparação, quer seja uma panela ou até uma assadeira funda para

obter o molho perfeito. É perfeita para sopas ou para preparar rapidamente

pequenas quantidades de molhos para saladas, pesto, etc." Jamie O.

As varinhas não devem ser complicadas

Motor potente de 650 W com botões de alimentação e turbo

Picadora para cortar cebola ou preparar pesto

Acessório batedor para natas e maionese

É um óptimo atalho culinário

Ajuda a preparar tudo, desde molhos para salada a pesto

Copo de 1 l com tampa mantém batidos e polmes frescos

Inspire-se para criar refeições mais frescas

Receitas exclusivas do Jamie Oliver para inspiração

Visite www.philips.com/jamieoliver para mais sugestões

Uma gama de kit concebida de forma inteligente

Lâmina de longa duração revestida a titânio

Tecnologia ProMix inovadora para obter os melhores resultados

Acessórios laváveis na máq. lavar loiça
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Destaques

Copo de 1 l

Este copo é muito útil quando prepara molhos,

preparados para panquecas ou batidos

caseiros com sua varinha. Se não utilizar tudo

de uma só vez, coloque a tampa e guarde no

frigorífico para utilizar mais tarde. Não poderia

ser mais fácil!

Tecnologia ProMix inovadora

A tecnologia ProMix inovadora representa o

melhor em velocidade e eficácia, para fornecer

apenas os resultados de corte mais exactos e

uniformes.

Receitas exclusivas do Jamie Oliver

Cada produto da linha de utensílios do Jamie

da gama Jamie Oliver da Philips é fornecido

com receitas exclusivas do Jamie para ajudar a

preparar numerosos pratos frescos e simples

que farão as delícias de toda a família.

Acessório batedor para bater

Este acessório encaixa facilmente na parte

superior da sua varinha. É útil para preparar

natas batidas firmes e maionese caseira.

Depois de utilizar, não se esqueça de retirar o

batedor, que pode ser lavado na máquina de

lavar loiça. A secção de união pode ser limpa

com um pano e não deve ser colocada na

máquina de lavar loiça.

Longa duração, revestida a titânio

O melhor ajudante de cozinha. A nova varinha

Jamie Oliver da Philips dispõe de uma lâmina

resistente revestida a titânio que assegura que

se mantém afiada durante muito mais tempo.

Potente motor de 650 W

O melhor ajudante de cozinha - a nova varinha

Jamie Oliver da Philips dispõe de um motor

potente de 650 W com um botão

simples de "ligar/desligar" e um botão turbo,

assegurando que as famílias ocupadas podem

desfrutar de pratos frescos e saudáveis todas

as noites da semana.

Utensílios do Jamie

"Para mim, o mais importante é encorajar mais

pessoas a desfrutarem do prazer de cozinhar e

a se sentirem tão confortáveis e confiantes

quanto possível enquanto utilizam este kit. No

fundo, dispus-me a conceber uma gama que

eu gostaria de ter pessoalmente e utilizar na

minha própria cozinha. Cada peça do kit dos

utensílios do Jamie da gama Jamie Oliver da

Philips tem um toque encantador de azul

violáceo - a cor que escolhi para combinar

com as formas retro simples que utilizámos.

Estes artigos devem ser exibidos na cozinha,

não devem estar escondidos nos armários.

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

Especificações de design

Cor(es): Branco estrela e azul horizonte

Material do pé: Metal

Material do corpo: Plástico (PP) e borracha

Material da lâmina: Aço inoxidável

Material do jarro: SAN

Especificações gerais

Veio separável: Com 2 botões

Regulação da velocidade: 2

Função turbo

Acessórios

Copo: 1 l

Picadora

Batedor

Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 1,2 m

Frequência: 50/60 Hz

Voltagem: 220-240 V

Potência: 650 W

Dimensões e peso

Dimensões da embalagem (C×L×A):

24x13x44 cm

Dimensões do produto (C×L×A):

91x68x380 mm
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