
Mix manual

Daily Collection

 
250W, barra de plástico

ProMix

Copo de 0,5 l

Uma velocidade

 
RI1604

Walita para uso diário
Para smoothies, sopas e purês perfeitos

O novo mixer Philips Walita possui uma base para mistura exclusiva que cria um resultado homogêneo em

smoothies, sopas e purês.

Resultado perfeito em segundos

Ótimo desempenho do fluxo e de mistura dos alimentos

Fácil de usar

sistema de liberação de 2 botões para remover a barra do mixer com facilidade

Único botão

Aderência compacta para ser utilizado por qualquer pessoa

Para fazer sopas, purês, vitaminas perfeitos e muito mais!

Forte motor de 250 W
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Destaques Especificações

Haste removível em 2 botões

Com o sistema de liberação de 2 botões do

mixer da Philips. é simples remover a barra do

mixer para uma limpeza fácil.

Único botão

Único botão para fácil utilização.

Aderência compacta

O mixer Daily Collection tem uma aderência

compacta para ser utilizado por qualquer

pessoa.

Tecnologia de preparo ProMix

Desenvolvido em parceria com a prestigiada

Stutgart University, o Philips ProMix é uma

tecnologia exclusiva e avançada que usa um

formato triangular específico para criar um

ótimo fluxo dos alimentos e máximo

desempenho para uma mistura mais rápida e

consistente.

Forte motor de 250 W

A combinação do design especial da base do

mixer com o motor de 250 watt garante os

melhores preparos.

Acessórios

Copo: 0,5L

Especificações do design

Cor(es): Branco

Material da barra: Plástico

Coletor de polpa: PP e borracha

Material do copo: SAN

Lâmina para alimentos: Aço inoxidável

Especificações gerais

Haste removível: Com 2 botões

Ajuste de velocidade: 1

Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 1,25 m

Frequência: 50/60 Hz

Lig/Desl: 250 W

Voltagem: 220 V - 240 V volt

 

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

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a

alterações sem aviso prévio. As

marcas registradas são de

responsabilidade da Koninklijke

Philips N.V. ou de seus

representantes legais

Data de emissão

2019‑08‑13

Versão: 1.0.1

EAN: 08 71010 37905 56

www.philips.com

http://www.philips.com/

