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Processamento até 200% mais rápido

Mais de 30 funções

Tubo de alimentação extra grande

Taça extra grande de 3,4 litros

Livro de receitas



 

Especificações Técnicas
• Voltagem: 220-240 V
• Capacidade de volume da taça para ingredientes 

secos: 3,4 l
• Capacidade de volume da taça para ingredientes 

líquidos: 2,0 l
• Capacidade da taça para massa: 1700 g
• Capacidade da taça para farinha: 1000 g
• Capacidade da liquidificadora: 1,5 l
• Safety: Detec. tampa, taça, par. mec., 1,5 seg.
• Velocidades: Velocidade variável
• Capacidade do extractor de sumo: 1,5 l
• Comprimento do fio: 120 cm

Acessórios
• Número de acessórios/discos: 4
• Disco para cortar reversível: Para corte médio e 

fino
• Disco para fatiar ajustável: Para fatias fruta e 

vegetais de 1-7 mm
• Disco para juliana/batatas em palitos: Para tiras de 

juliana ou batatas em palitos
• Disco para granular: Para ralar batatas ou queijo
• Extractor de sumo: Para extrair o sumo de maçãs, 

cenouras, etc
• Espátula
• Espremedor de citrinos: Para espremer citrinos
• Pás de amassar: Amassa peq., grand. qtd., mistura 

massa
• Lâmina picadora em aço inoxidável: Picar, bater, 

fazer creme, esmigalhar, cortar, encorpar, 
esmagar, picar carne

• Vara de amassar em forma de balão: Para bater, 
mexer e emulsionar

• Liquidificadora resistente a quedas: misturar, 
esmagar, fazer espuma, picar, fazer puré, 
homogeneizar, liquidificar, moer, agitar, mexer

• Livro de receitas

Especificações de design
• Estrutura: ABS + alumínio polido
• Extractor de sumo: Aço inoxidável, ABS, SAN, 

POM
• Suporte para lâmina, varas de amassar em forma 

de balão: POM
• Discos, lâmina para cortar: Aço inoxidável
• Botão de selecção de velocidade: Alumínio polido
• Pás de amassar, espremedor de citrinos: PP
• Botões de função: ice, pulse
• Taça com tampa e liquidificadora: SAN
• Pressor, pressor interior: ABS, SAN
• Cor(es): Alumínio e cinzento carvão

Especificações gerais
• Compartimento do fio integrado
• Suporte antideslize

País de origem
• China
•

Robô
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