
Liquidificadora

Viva Collection

 
600 W

Jarro de plástico de 2 l

Várias velocidades e função
Pulse

ProBlend 5

 

HR2162/00

Batidos saudáveis e cremosos em segundos

Menos pedaços com a tecnologia ProBlend 5*

Esta liquidificadora Philips da coleção Viva conta com um motor de 600 W, um

jarro de 2 L e uma lâmina ProBlend 5 que foram combinados para criar resultados

finais perfeitos para a preparação de batidos e refeições. Fazer um batido torna-

se fácil!

Desempenho máximo de liquidificação

Motor potente de 600 W

Lâmina em estrela ProBlend 5 para liquidificar e misturar de forma eficiente

Jarro grande resistente a quebras para partilhar batidos

Várias velocidades para ingredientes moles e duros

Fácil de utilizar

Botão saliente para ser fácil de agarrar

Funç. "Pulse" p/ misturar/liquidificar

Indicador do nível de água e pega para utilização fácil

Fácil de limpar

Todas as peças são laváveis na máquina da loiça

Qualidade garantida

Garantia mundial de 2 anos



Liquidificadora HR2162/00

Destaques

Motor de 600 W

Motor potente de 600 W para liquidificar e

misturar facilmente.

ProBlend 5

Lâmina em estrela ProBlend 5 para liquidificar

e misturar de forma eficiente.

Jarro grande resistente a quebras

Evite quebras com este jarro de plástico

reforçado. O jarro grande de 2 litros tem uma

capacidade de liquidificação de 1,5 litros para

partilhar batidos.

Várias velocidades

Liquidifique a diferentes velocidades e em

diferentes níveis com uma selecção de

regulações.

Botão saliente

Botão saliente para ser fácil de agarrar e para

melhor controlo da velocidade.

Funç. "Pulse" p/ misturar/liquidificar

Pode utilizar o modo "Pulse" para controlar o

grau e o tempo de liquidificação de forma

adequada.

Indicador do nível de água

Indicador do nível de água e pega para utilizar

e verter líquidos facilmente.

Todas as peças são laváveis na máquina da

loiça

Todas as peças são laváveis na máquina da

loiça

Garantia mundial de 2 anos

Garantia mundial de 2 anos

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

Material do corpo: Polipropileno (PP)

Material da lâmina: Aço inoxidável

Material do jarro da liquidificadora: Estireno

Acrilonitrilo (SAN)

Cor(es): Branco e violeta

Especificações gerais

Compartimento do fio

Suporte antideslize

Regulação da velocidade: 2 e "pulse"

Especificações técnicas

Potência: 600 W

Capacidade real do jarro: 1,5 l

Frequência: 50/60 Hz

Voltagem: 220-240 V

Comprimento do cabo de alimentação: 1,0 m

Capacidade máxima do jarro: 2 l

* Em comparação com a liquidificadora HR2100 da

colecção Daily da Philips
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