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400 W

Com moedor, batedor e barra
de metal

 

RI1680/01

Simples, rápido e de alto desempenho
Liquidificador com a inovadora tecnologia ProMix

"Por ser portátil, o aparelho permite processar diretamente no recipiente, seja um

pote ou uma assadeira funda para molhos. Ele é perfeito para sopas ou misturar

rapidamente pequenas porções de qualquer alimento, desde molho para

saladas até molho verde italiano", Jamie O.

Os mixers não precisam ser complicados

Motor potente de 400W com botão de liga/desliga e função turbo

Moedor para picar cebola, queijos e muito mais

Batedor para cremes, claras e maionese

Um grande companheiro de cozinha

Ajuda a preparar de molhos a vitaminas

O copo de 1L com tampa mantém frescas as vitaminas, sopas ou molhos caseiros

Inspire-se para criar mais refeições deliciosas

Receitas exclusivas de Jamie Oliver para inspirar

Acesse www.philips.com/jamieoliver para obter mais dicas

Um kit de linha com design inteligente

Lâmina com revestimento resistente em titânio

Inovadora tecnologia ProMix para garantir os melhores resultados

Acessórios próprios para lava-louças
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Destaques

Copo de 1L

O copo do mixer é muito útil para preparar

molhos caseiros, massas para panquecas ou

vitaminas. Caso você não queira esvaziar o

copo de uma só vez, encaixe a tampa e

coloque-o na geladeira. Não poderia ser mais

fácil!

Inovadora tecnologia ProMix

A inovadora tecnologia ProMix representa o

melhor em velocidade e eficácia, garantindo

pedaços mais finos e uniformes.

Receitas exclusivas de Jamie Oliver

Todos os produtos da linha Philips Jamie

Oliver vêm com receitas exclusivas de Jamie

para ajudar a preparar uma grande variedade

de alimentos fáceis e deliciosos, que sua

família vai adorar!

Batedor

Esse acessório é facilmente encaixado no

mixer. Ele é útil para preparar claras em neve,

cremes e maionese caseira. Após usá-lo, não

se esqueça de remover o batedor, que pode

ser colocado na lava-louças. A parte de

encaixe deve ser limpa com um pano. Não

coloque-a na lava-louças.

Revestimento resistente em titânio

A ajuda que faltava na cozinha. O novo mixer

Philips Jamie Oliver possui uma lâmina com

revestimento resistente em titânio, que a

mantém afiada por muito mais tempo.

Utensílios Jamie

"Na minha opinião, isso se trata de incentivar

mais pessoas a cozinhar e sentir o máximo de

conforto e confiança ao usar essa linha. Além

disso, comecei a desenvolver uma linha que

eu, particularmente, gostaria de ter em minha

própria cozinha. Cada peça Philips Jamie

Oliver tem detalhes em azul centáurea, a cor

que escolhi para combinar com os designs

retrô que usamos. Nossos produtos são criados

para ser exibidos, não para ficar escondidos no

armário".

Moedor

Esse moedor compacto combina com qualquer

cozinha e é útil para processar pequenas

quantidades de cebolas, temperos ou queijos.

Também é muito fácil preparar molhos

caseiros, dando um toque mais saudável às

refeições. Após usar o aparelho, é possível

remover facilmente a lâmina e a base para

colocá-las na lava-louças. A tampa de encaixe

superior pode ser limpa com um pano. Não

coloque-a na lava-louças.

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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Especificações

Especificações do design

Coletor de polpa: PP e borracha

Jarras para polpa: SAN

Lâmina para alimentos: Aço inoxidável

Material da barra: Metal

Cor(es): Branco estrela e azul horizonte

Especificações gerais

Velocidades: liga/desliga + turbo

Função turbo

Acessórios

Miniprocessador

Batedeira

Especificações técnicas

Capacidade do copo: 1 E

Comprimento do cabo: 1,2 m

Potência em watts: 400 W

Voltagem: 127 volt

Frequência: 60 Hz

 

 

© 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

2019‑03‑28

Versão: 7.0.1

EAN: 08 71010 36144 18

www.philips.com

http://www.philips.com/

