
Liquidificador

Daily Collection

 
400 W

Copo de plástico de 2 L

Duas velocidades + pulsar

ProBlend 4

 
RI2001/91

Pro Blend 4: misture, moa, corte e prepare
Prático e fácil para qualquer receita.

O Liquidificador Daily Collection é um produto com motor de 400W de potência, 2 funções de velocidade,

tecnologia Pro Blend 4, para preparar deliciosas receitas. O copo plástico é resistente e tem capacidade de 2L

para suas receitas.

Desempenho

Tecnologia ProBlend 4

Potência 400W

Jarra de plástico de 2 L super resistente: receitas para toda a família

Versatilidade

Função de gelo

2 velocidades + função pulsar

Função Maionese: coloque óleo aos poucos

Segurança

Trava de segurança

Base antiderrapante

Garantia

Fácil armazenamento

Armazenamento do cabo
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Destaques

Tecnologia Pro Blend 4

A tecnologia ProBlend 4 reúne um conjunto de

lâminas de quatro pontas com design

inovador, que ajudam a misturar e triturar os

ingredientes de modo eficaz.

400 watts

A potência máxima de 400W em combinação

com as velocidades oferece um excelente

desempenho para triturar gelo, economizando

energia.

Jarra de plástico de 2 L

Uma jarra grande de 2 L super resistente com

bico extra grande para receitas e para toda a

família, além de ser fácil de servir.

Função de gelo + limpeza automática

O botão de ajuste de velocidade para triturar

gelo proporciona mais eficiência para a função.

2 velocidades com função pulsar para triturar

gelo

Para garantir o melhor desempenho do

liquidificador, você pode escolher a velocidade

máxima ou mínima, de acordo com o

desejado.

Função Maionese

Abertura exclusiva da tampa para derramar

óleo aos poucos e fazer a maionese perfeita.

Trava de segurança

O sistema de trava de segurança evita que o

liquidificador entre em funcionamento sem que

o copo esteja travado corretamente, evitando

acidentes.

Pés de borracha antideslizantes

A base possui pés de borracha antideslizantes

para garantir que o aparelho não se mova até

mesmo ao misturar os ingredientes mais duros.

2 anos de garantia

A Philips Walita oferece 2 anos de garantia

completa a fim de oferecer vida útil prolongada

do liquidificador para uso diário.

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

 



Liquidificador RI2001/91

Especificações

Acessórios

Conteúdo: Jarra, Filtro

País de origem

Feito na: Brasil

Especificações gerais

Número de ajustes de velocidade: 2 + função

pulsar

Recursos do produto: Armazenamento do

cabo, Próprio para lava-louças, Pés

antideslizantes, Pulso, Trava de segurança,

Velocidade variável

Serviço

Garantia internacional de dois anos

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do Usuário: Papel 100% reciclado

Especificações técnicas

Capacidade da jarra: 2 E

Comprimento do cabo: 0,75 m

Potência: 400 W

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem (C x L x A):

238x195x340 mm

Dimensões do produto (CxLxA):

193x184x374 mm

Peso, incluindo a embalagem: 1,46 kg

Peso do produto: 1,27 kg

Design

Cor: Preto

Acabamento

Lâmina para alimentos: Alumínio

Recipiente para polpa: Plástico

Material da carcaça principal: Plástico
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