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Poupe espaço e esforço
Design ultracompacto com liquidificadora

Poupe espaço, esforço e tempo com o robot de design vertical da Philips. É extremamente potente e

multifuncional para que possa terminar qualquer tarefa em segundos! Inclui uma liquidificadora.

Precisão potente

Liquidificadora incluída

Motor de 500 Watts, para processar e amassar grandes quantidades

Executa facilmente mais de 25 funções

2 velocidades e 'pulse'

Arrumação fácil

Todos os acessórios podem ser guardados na taça para uma arrumação compacta

O design vertical ocupa cerca de 35% menos de espaço na cozinha
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Destaques Especificações

MicroStore

O MicroStore permite-lhe guardar todos os

seus acessórios dentro da taça para uma

arrumação fácil e compacta

Design vertical

O design vertical especial possui dimensões

35% mais pequenas do que os robots

horizontais. Assim, poupa valioso espaço na

sua bancada e até as cozinhas mais pequenas

podem ter um robot.

Motor 500 W + 2 velocidades + "pulse"

Com o motor de 500 W, juntamente com duas

definições de velocidade e o botão "pulse",

pode escolher a velocidade adequada para

obter os melhores resultados

Mais de 25 funções

O Robot inclui 7 acessórios que realizam mais

de 25 funções. Os acessórios (laváveis na

máquina) incluem: pás de amassar para

misturar, baterem e amassar ingredientes mais

pesados; uma lâmina de picar em aço

inoxidável para preparar carne e legumes;

discos metálicos para cortar e triturar

(espessura média e fina) e granular;

liquidificadora resistente a quebras de 1,5 L,

para misturar, esmagar e mexer diferentes

ingredientes; e um disco para emulsionar para

preparar natas ou maionese.

Especificações técnicas

Alimentação: 500 W, China: 460 W

Frequência: 50 - 60, China: 50 Hz

Comprimento do cabo: 120 cm

Motor: Universal, anulada a interferência de

rádio/TV

Cor(es): Branco brilhante e azul celeste

Capacidade da taça para farinha: 500 g

Capacidade da taça para massa: 830 g

Capacidade de volume da liquidificadora

para ingredientes líquidos: 1 l

Capacidade de volume da taça para

ingredientes secos: 2 l

Capacidade de volume da taça para

ingredientes líquidos: 1,2 l

Segurança: Sistema de bloqueio de

segurança para encaixes da tampa e taça, O

travão

mecânico no suporte pára dentro de 1,5 seg.

Velocidades: 2+ pressão

Voltagem: 220 - 240 V, China: 220 V

Especificações de design

Estrutura: ABS

Interruptor e suporte para acessórios: ABS &

POM

Taça, tampa, pressor: SAN & ABS

Disco misturador: ABS

Lâmina em metal e acessórios: aço

inoxidável

Suporte para lâmina: PP e PET

Jarro, tampa e copo da liquidificadora: SAN,

PP

Suporte para lâmina do jarro da

liquidificadora: nylon 60

Lâmina da liquidificadora: aço inoxidável

Acessórios

Número de acessórios/discos: 3

Acessório de corte em tiras: Para corte médio

em tiras de vegetais, fruta, queijo

Acessório de corte em fatias: Para corte

médio em fatias de vegetais e fruta

Acessório de granulação: Para granular

batatas, queijo

Pás de amassar: Amassar pequenas e

grandes quantidades

Lâmina picadora em aço inoxidável: Picar,

bater, fazer creme, esmigalhar, cortar,

encorpar, esmagar, picar carne, misturar,

amassar

Disco para emulsionar: Para bater, amassar e

misturar

Liquidificadora: Liquidificadoras,

homogeneizar, mexer, esmagar, fazer espuma,

picar, fazer puré, fazer puré (alimentos

pesados), liquidificar, moer, agitar

País de origem

China
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