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Tecnologia Pro Mix: mistura homogênea e rápida
Para resultados perfeitos

Novo mixer Philips Walita de 400 watts, combinado com a exclusiva tecnologia Pro Mix, que garante resultados

perfeitos em segundos. Nunca foi tão fácil preparar pratos saudáveis e deliciosos!

Resultados melhores e mais rápidos

Tecnologia Pro Mix: oferece os melhores resultados de mistura

400 watts de potência

Potência extra até mesmo para ingredientes mais sólidos.

Lâmina de dupla ação

Versatilidade e mistura simples

Copo de 1 l

Moedor

Cabo e botões macios

Acessório para bater cremes, claras em neve e mousses

Fácil limpeza

Barra destacável para uma limpeza fácil
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Destaques Especificações

Tecnologia Pro Mix

Várias áreas com diferentes distribuições de

pressão e velocidade são criadas por conta do

batedor especial e da geometria de suas facas.

Isso resulta em altas velocidades relativas

entre a faca e os alimentos para cortes

melhores. Apenas com a geometria triangular

todos os cantos dos recipientes podem ser

alcançados. Essas vantagens podem ser

aproveitadas sem suportes e em superfícies

lisas. Nesse caso, o batedor é bastante fácil de

limpar.

400 watts

Alto desempenho para todos os tipos de

receita.

Botão turbo

Potência extra até mesmo para ingredientes

mais sólidos.

Lâmina de dupla ação

Corta ingredientes na vertical e na horizontal

em uma velocidade incrível, proporcionando os

melhores resultados em mistura.

Copo de 1 l

Acessório prático para ajudar você a misturar

ingredientes enquanto prepara suas receitas.

Moedor

Acessório fácil e rápido para moer ingredientes

enquanto prepara suas receitas.

Cabo e botões macios

Pega perfeita para uso mais fácil e confortável.

Batedor de claras

Acessório para bater cremes, claras em neve e

mousses

Partes próprias para lava-louças

A barra destacável e os acessórios podem ser

colocados na lavadora de louças, deixando

sua limpeza muito mais fácil e rápida.

Acessórios

Conteúdo: Moedor compacto, Batedeira, Copo

País de origem

Feito em: Brasil

Especificações gerais

Número de ajustes de velocidade: 2

(incluindo turbo)

Recursos do produto: Haste removível,

Próprio para lava-louças, Função turbo

Serviço

Garantia internacional de dois anos

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do usuário: Papel 100% reciclado

Especificações técnicas

Moedor compacto de grande capacidade:

300 ml

Lig/Desl: 400 W

Capacidade do copo: 1 E

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem (C x L x A): 243 x

266 x 423 mm

Dimensões do produto (CxLxA): 47 x 52 x

38 mm

Peso, incluindo a embalagem: 1,48 kg

Peso do produto: 1,24 kg

Acabamento

Material da barra: Plástico

Lâmina para alimentos: Aço inoxidável

Material do botão: Borracha

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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