Liquidiﬁcadora
Daily Collection
450 W
Jarro de plástico de 1,25 l
Lâmina em aço inoxidável de 4
estrelas
HR2052/90

Batidos saudáveis, molhos e gelo picado todos os dias
Com 450 W e proteção contra sobreaquecimento do motor
Só a Philips lhe oferece esta liquidiﬁcadora ﬁável e duradoura com excelente desempenho para preparar
batidos aveludados, molhos reﬁnados, condimentos bem triturados e para picar gelo
Especiﬁcações para atingir os melhores resultados
Jarro de plástico inquebrável
Lâmina em aço inoxidável de 4 estrelas
1 velocidade e "Pulse" para ingredientes moles e duros, como gelo
Motor potente com 450 W para resultados precisos
Fácil de utilizar
Pega ergonómica confortável
Botão intuitivo para utilização fácil
Arrumação integrada p/ cabo alimentação
Todas as peças laváveis na máquina de lavar a loiça
Qualidade garantida para uma vida útil duradoura
Protecção contra sobreaquecimento do motor
Garantia mundial de 2 anos

Liquidiﬁcadora

HR2052/90

Destaques

Especiﬁcações

Jarro de plástico inquebrável
Evite quebras com este jarro em plástico
reforçado. O jarro de 1,5 litros tem uma
capacidade de liquidiﬁcação de 1,25 litros.

Todas as peças laváveis na máquina de lavar
a loiça
Todas as peças destacáveis podem ser lavadas
na máquina de lavar a loiça.

Lâmina em aço inoxidável de 4 estrelas

Protecção contra sobreaquecimento do motor

Acessórios
Incluído: Jarro
Especiﬁcações gerais
Número de regulações de velocidade: 1
Caraterísticas do produto: Laváveis na
máquina de lavar a loiça, Compartimento do
ﬁo integrado, Suporte antideslize, Impulso
Assistência
2 anos de garantia mundial

Lâmina em aço inoxidável de 4 estrelas para
liquidiﬁcar e misturar de forma eﬁciente. A
lâmina recentemente desenvolvida liquidiﬁca
e tritura ingredientes moles e duros e cria
batidos e molhos perfeitos para si e para a sua
família.

O motor da sua liquidiﬁcadora da Philips foi
concebido com uma protecção contra o
sobreaquecimentos e contra situações de
sobrecorrente durante o funcionamento.

Design
Cor: Preto
Acabamento
Material da lâmina: Aço inoxidável
Material do jarro: Plástico

Pega ergonómica confortável
Nova pega com posição para o polegar, para
poder segurar e transportar o frasco facilmente.
A Philips oferece 2 anos completos de garantia
para este produto, de forma a garantir que o
seu produto tem uma vida útil prolongada
mesmo sendo utilizado todos os dias.
Motor potente de 450 W

Escolha entre as funções de liquidiﬁcação ou
"Pulse" com apenas um botão
Arrumação integrada p/ cabo alimentação
Poupe espaço com o prático sistema de
arrumação do ﬁo por baixo da estrutura da
liquidiﬁcadora.

Motor potente com 450 W para uma
liquidiﬁcação mais potente. Nunca foi tão fácil
fazer batidos, molhos ou picar gelo.
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Especiﬁcações técnicas
Capacidade do jarro: 1,25 L
Potência: 450 W

Garantia de 2 anos

1 velocidade e "Pulse"
1 velocidade para liquidiﬁcação potente e
"Pulse" para triturar gelo.

Botão intuitivo para utilização fácil

Sustentabilidade
Embalagem: > 90% de materiais reciclados
Manual do utilizador: 100% de papel
reciclado

