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Acelere os seus cozinhados
Lâmina serrilhada para o seu robot

"Utilizo o meu robot de cozinha todos os dias. Este corta como um ninja e acelera todos os aspectos dos meus

cozinhados, quer eu esteja a fatiar, ralar, cortar ou misturar. Pode até ser utilizado para preparar um gelado

rápido. É um óptimo atalho culinário" Jamie O.

Poupe tempo enquanto prepara pratos saudáveis e frescos

Disco para fatiar ajustável para fatias finas a grossas (1 - 7 mm)

Disco para cortar reversível (fino ou grosso)

Vara de bater em forma de balão duplo e em metal para claras e natas

Lâmina serrilhada inovadora para sobremesas geladas rápidas

Inspire-se para criar refeições mais frescas

Receitas exclusivas do Jamie Oliver para inspiração

Visite www.philips.com/jamieoliver para mais sugestões

Controle com confiança as regulações de potência e velocidade

Tecnologia PowerChop para um desempenho de corte superior

Processamento fácil e limpeza sem esforço

Acessórios laváveis na máq. lavar loiça
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Destaques

Disco para cortar reversível

A preparação de refeições deliciosas para

amigos e família não tem de ser tão demorada.

Este disco para cortar reversível

assegura que as cebolas, as cenouras, as

curgetes e as batatas são raladas em

segundos. Útil para caris, saladas, estufados e

gratinados - e provavelmente uma óptima

forma para adicionar vitaminas e fibras à sua

dieta!

Vara de bater metálica em forma de balão

duplo

A vara de bater metálica em forma de balão

duplo bate claras em castelo firmes e natas de

forma perfeita. Para obter os melhores

resultados, utilize a velocidade 1, que assegura

os resultados mais firmes. Criar sobremesas

deliciosas nunca foi tão fácil!

Lâmina serrilhada inovadora

Os pais ocupados podem agora mimar os seus

filhos (ou a eles mesmos) com sobremesas

geladas saudáveis. Esta faca com serrilha

inovadora prepara "gelados" instantâneos com

frutos silvestres congelados, iogurte e mel em

breves segundos. Graças aos rebordos

serrilhados, também pode triturar gelo de

forma rápida e simples.

Disco para fatiar ajustável

"Todos temos vidas cada vez mais ocupadas,

por isso poupar tempo na cozinha e continuar

a servir refeições saborosas e nutritivas é

incrivelmente importante. Quero que os pais

ocupados se sintam tão confortáveis quanto

possível a utilizar o novo robot de cozinha, que

lhes proporcionará algum tempo extra especial

para passar com a família ou os amigos graças

à redução do tempo de preparação de

refeições". Este disco para fatiar é ajustado

facilmente para permitir uma grande variedade

de espessuras diferentes para fatias de maçãs,

batatas ou outros ingredientes.

Receitas exclusivas do Jamie Oliver

Cada produto da linha de utensílios do Jamie

da gama Jamie Oliver da Philips é fornecido

com receitas exclusivas do Jamie para ajudar a

preparar numerosos pratos frescos e simples

que farão as delícias de toda a família.

Utensílios do Jamie

"Para mim, o mais importante é encorajar mais

pessoas a desfrutarem do prazer de cozinhar e

a se sentirem tão confortáveis e confiantes

quanto possível enquanto utilizam este kit. No

fundo, dispus-me a conceber uma gama que

eu gostaria de ter pessoalmente e utilizar na

minha própria cozinha. Cada peça do kit dos

utensílios do Jamie da gama Jamie Oliver da

Philips tem um toque encantador de azul

violáceo - a cor que escolhi para combinar

com as formas retro simples que utilizámos.

Estes artigos devem ser exibidos na cozinha,

não devem estar escondidos nos armários.

Acessórios laváveis na máq. lavar loiça

Todos os acessórios do robot de cozinha da

Philips incluídos na caixa são laváveis na

máquina de lavar loiça.

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

Acessórios

Disco para fatiar ajustável: 1-7 mm

Vara de amassar em forma de balão: Para

bater, mexer e emulsionar

Espremedor citrinos: Para espremer citrinos

Pás de amassar: Para amassar (grandes

quantidades), misturar massa e polme

Número de acessórios/discos: 2

Lâmina picadora em aço inoxidável: bater,

picar, fazer creme, esmigalhar, cortar, encorpar,

esmagar, picar carne

Lâmina em S de aço inoxidável

Especificações de design

Taça com tampa e liquidificadora: SAN

Cor(es): Branco estrela e azul horizonte

Discos, lâmina para cortar: Aço inoxidável

Botões de função: Impulso

Estrutura: ABS

Pás de amassar, espremedor de citrinos: PP

Suporte para lâmina, varas de amassar em

forma de balão: POM

Calcador, calcador interior: ABS, SAN

Botão de selecção de velocidade: ABS

Especificações gerais

Compartimento do fio integrado

Suporte antideslize

Velocidades: 2 + pressão

Rotações (máx.) da liquidificadora e do

moinho: Até 20 000 rpm

Rotações (máx.) da taça: Até 1700 rpm

Rotações (mín.) da taça: Até 575 rpm

Unidade principal com taça: 289x254x436 mm

Especificações técnicas

Comprimento do cabo de alimentação: 1,2 m

Frequência: 50/60 Hz

Segurança: Detec. tampa, taça, par. mec., 1,5

seg.

Voltagem: 220-240 V

Dimensões e peso

Dimensões da embalagem (C×L×A):

34,5x53x27 cm

Dimensões do produto (C×L×A):

324,3x273,6x412,1 mm

País de origem

China
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