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Especificações Técnicas
• Motor: Universal, anulada a interferência de rádio/

TV
• Potência: 800 W
• Capacidade para massa de bolos: 700 g
• Conteúdo da taça: 2,5 l
• Velocidades: controlo inteligente
• Voltagem: 230 V
• Frequência: 50 Hz
• Comprimento do fio: 100, isolamento duplo com 

revestimento na ficha m
• Safety: Sistema de corte automático programável 

que protege o motor
• Cor: Branco com amarelo crepúsculo
• Limpeza: Todos os acessórios são laváveis à 

máquina

Especificações de design
• Estrutura, tampa do copo misturador, pressor, 

taça embutida: PP
• Pega da liquidificadora, espremedor de citrinos, 

pás de amassar: PP
• Extractor de sumo: PP
• Taça, tampas, jarro misturador, copo misturador: 

SAN
• Suporte de acessórios, bandeja de alimentação, 

braços para salsichas: ABS
• Lâmina em metal e acessórios: aço inoxidável e 

ABS
• Vara de amassar em forma de balão: Balão em 

metal, alojamento de POM
• Taça de suporte das pás, separador para salsichas: 

POM
• Película do botão do painel: borracha de silicone
• Tampa de enroscar e painel: aço inoxidável e ABS
• Tubo de processamento da picadora e eixo sem 

fim: liga de alumínio
• Filtro de fruta: PP, aço inoxidável
• Disco de corte ajustável: POM, ABS, aço 

inoxidável

Acessórios
• Lâmina em aço inoxidável: Para cortar, misturar, 

amassar, fazer puré, mexer
• Copo misturador (1,5 L): Para misturar, fazer 

puré e espremer fruta
• Pás de amassar: Para bater e misturar todos os 

tipos de massa
• Lâmina picadora em aço inoxidável: Para corte 

médio em fatias de vegetais e fruta
• Acessório de corte em tiras: Para corte médio em 

tiras de vegetais e fruta
• Acessório de granulação: Para granular batatas
• Acessório de corte em tiras (fino): Para um corte 

fino em tiras de fruta e vegetais
• Disco de corte ajustável: Para cortar vegetais e 

fruta em fatias
• Extractor de sumo: Para fazer sumo de fruta e 

vegetais frescos
• Vara de amassar em forma de balão: Para bater, 

amassar e misturar
•
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