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Resultados imbatíveis, mais simples do que

imagina

Bolo,pão,piza,bolachas,batidos,sopas e muito mais

Apresentamos a nova batedeira profissional da Philips - desempenho e

versatilidade imbatíveis, mais fáceis do que imagina!

Resultados imbatíveis a amassar, misturar e bater

Motor potente de 900 W para resultados consistentes e imbatíveis

Acção de mistura planetária para ingredientes bem misturados

7 velocidades e "Pulse" para o máximo controlo

Taça em metal de 4 L para até 1300 g de massa

Pá para amassar, batedor e varas em metal, concebidos para um bom desempenho

Acessórios versáteis e de alto desempenho

Copo misturador de 1,25 L com lâmina amovível fácil de limpar

Robot de cozinha de 1,5 L que fatia, pica, rala e granula

Espremedor de citrinos para sumo fresco em minutos

Moinho

Picadora de carne de auto-alimentação

Mais fácil do que imagina

Braço de abertura exclusivo para acesso total à taça e facilidade de encaixe de

acessórios

Mais fácil de limpar com arestas arredondadas e dobradiça coberta
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Destaques

Motor potente de 900 W

Motor potente de 900 W para resultados

consistentes e imbatíveis.

Acção de mistura planetária

A acção de mistura planetária permite que os

acessórios para amassar, misturar e bater se

desloquem num movimento exclusivo para trás

e para a frente, em vez de um movimento

apenas em círculo, alcançando todos os cantos

da taça, o que resulta em ingredientes macios

e bem misturados.

Taça em metal de 4 L com pega

Taça em metal de 4 L grande e robusta

permite amassar confortavelmente até 1300 g

de massa para que possa preparar até 4 pizas

de 30 cm ou 2 pães grandes de uma só vez. A

pega em metal facilita o transporte e o

esvaziamento, enquanto a protecção contra

salpicos evita que os ingredientes salpiquem

durante o processamento.

7 controlos de velocidade e "Pulse"

Várias velocidades e a função "Pulse"

proporcionam o máximo controlo para uma

variedade ilimitada de receitas.

Acessórios resistentes em metal para taça

A pá para amassar em metal, as varas e o

batedor são fáceis de encaixar na posição

correcta com uma simples rotação. A pá para

amassar concebida especialmente para este

efeito imita a acção para amassar à mão,

assegurando uma massa macia e sem grumos.

Braço de abertura exclusivo para uma

utilização mais fácil

O braço de abertura move-se para cima para

uma posição prática que lhe permite encaixar

e desencaixar facilmente os acessórios da

taça. Este pode ser fechado novamente com

uma simples pressão com a mão. O braço de

abertura também oferece um acesso total à

taça, uma função prática quando pretende

verificar a consistência ou adicionar

ingredientes.

Copo misturador de 1,25 L

Com base na tecnologia líder da Philips, os

acessórios da liquidificadora de alto

desempenho com lâmina de 4 estrelas

liquidificam fruta, reduzem legumes a puré e

picam gelo sem esforço. Para que possa

desfrutar de batidos, molhos ou comida para

bebé em alguns minutos.

Robot de cozinha de 1,5 L

Taça do robot de cozinha fácil de encaixar com

discos para fatiar, picar, ralar ou granular todo

o tipo de ingredientes - desde legumes a

frutos secos e queijo.

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 incluídos

Liquidificadora de 1,2 L

Robot de cozinha de 1,5 L com discos

Taça em metal de 4 L

Espremedor citrinos

Moinho

Picadora de carne

Pá para amassar em metal

Especificações de design

Cor(es): Branco e cinzento

Material da estrutura: ABS

Material dos acessórios da taça: Metal

Material da taça: Aço inoxidável

Especificações gerais

Velocidades: 7 + "Pulse"

Especificações técnicas

Alimentação: 900 W
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