
erfeito para todo tipo de cozinha
P
Projetad

O liquidificado

armazenamen

convencionais

de cinco pont

Liquid
• Gua
• Jarra
• Arm

Para r
• Lâm
• Vári
• Moe
• Lâm

Fácil d
• Lâm
• Tod

Qualid
• Dois
o para ser facilmente armazenado

r mais compacto do mundo com tamanho perfeito. As aberturas grandes da jarra para 

to sobre a base fazem com ele tenha metade do tamanho dos liquidificadores 

 e seja extremamente fácil de guardar. O desempenho é impressionante, com a lâmina 

as e motor de 400 W

ificador com tamanho perfeito, armazenamento compacto
rde a jarra sobre a base
 mais resistente do mercado
azenamento do cabo

esultados perfeitos
ina serrilhada
as velocidades
dor
ina serrilhada

e limpar
ina destacável
as as peças, exceto a base do liquidificador, são próprias para lava-louças

ade garantida
 anos de garantia
 

Philips
Liquidificador

400 W

HR2021
Guarde a jarra sobre a base

Lâmina serrilhada

Moedor



uto
 

Acessórios
• Moedor

Especificações gerais
• Armazenamento do cabo
• Velocidades

Especificações técnicas
• Alimentação: 400 W
• Voltagem: 220-240 V
• Capacidade: 1,75 ml
• Freqüência: 50-60 Hz

Especificações do design
• Coletor de polpa: PP
• Recipiente para polpa: SAN
• Cor(es) disponível(is): Branco com detalhes azuis
• Lâmina para alimentos: Aço inoxidável
•

Liquidificador
400 W  
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